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غمگســار

سعید آقابابایی>

عرض ســام و ادب خدمت تمامی کاربران عزیز و دوســت 
داشــتنی گیمفــا. کاربرانــی کــه برایشــان فرقــی نــدارد ســایت 
»گیمفــا « باشــد یــا مجلــه الکترونیکــی، مجلــه ویدئویــی 
و ... بلکــه همیــن نــام »گیمفــا « برایشــان کافیســت تــا 
افتخــار همراهــی خــود را نصیــب مــا کننــد و کنــار مــا باشــند. 
بــاور کنیــد کــه فکــر مــی کنــم همیــن یــک هفتــه قبــل بــود 
کــه داشــتم در ۳ ماهنامــه تابســتان بــرای شــما عزیــزان مــی 
نوشــتم و از بــدون بــازی بــودن تابســتان مــی گفتــم و از ایــن 
کــه داریــم بــه ســمت پاییــزی مــی رویــم کــه ســیل بــازی هــا 
بــر مــا ســرازیر خواهــد شــد. خــب آن پاییــزی کــه صحبتــش 
را مــی کــردم رســید و اکنــون نیــز رو بــه پایــان اســت. بــه 
همیــن ســرعت... ســیل بــازی هــای دو ماهــه اول پاییــز بــه 
شــدت بــر مــا ســرازیر شــد و انــواع و اقســام بــازی هــا را 
ــم. حــاال در مــاه اذر هســتیم. در مــاه  در ایــن دو مــاه دیدی
اخــر پاییــز و چیــزی تــا پایــان ان نمانــده اســت. اکنــون مــی 
ــه  گوییــم کــه دارد زمســتان از راه مــی رســد و امــا چشــم ب
هــم بزنیــم، در شــماره ویــژه عیــد مجلــه گیمفــا بــرای شــما 
مــی نویســم »زمســتان نیــز تمــام شــد و بهــار رســید«. از 
بــازی و ... بگذریــم. ایــن هــا یــک پیــام دارد و بــس. داریــم 
بــه  بزرگتــر مــی شــویم. ســنمان دارد بیشــتر مــی شــود. 
ســرعتی کــه حتــی متوجــه نمــی شــویم داریــم روزهــا و مــاه 
هــا و ســال هــا را مــی گذرانیــم و پیــش مــی رویــم. چــه 
خــوب اســت کاری کنیــم کــه وقتــی در اینــده برگشــتیم و 
بــه پشــت ســر خــود نگاهــی انداختیــم لبخنــدی بزنیــم و 
از خودمــان راضــی باشــیم. جــه خــوب اســت کــه از زندگــی 
خــود لــذت ببریــم. تــا مــی توانیــد بــازی کنیــد، زیــرا کــه دیگــر 
ایــن زمــان هــا بــاز نمــی گــردد. درس بخوانیــد، تفریــح کنیــد 
و عشــق بورزیــد کــه شــاید دیگــر فرصــت ان را نداشــته 
باشــید. بــه عنــوان شــخصی کــه شــاید از اکثــر شــما عزیــزان 
تجربــه بیشــتری داشــته باشــد بــه شــما مــی گویــم کــه از 
زندگــی و ســن جوانــی و نوجوانــی خــود اســتفاده کنیــد و 
آن قــدر بخندیــد و لــذت ببریــد و شــاد باشــید کــه انــگار 
دیگــر فردایــی نخواهــد بــود. بــاور کنیــد کــه در ســن یاالتــر 
حســرت یــک روز از روزهایــی کــه بــی دغدغــه ۱۰ ســاعت 
بــازی مــی کردیــد را خواهیــد خــورد. امیــدوار هســتم کــه تــک 
تــک شــما عزیــزان بهتریــن و لــذت بخــش تریــن لحظــات را 

داشــته باشــید و از بــازی کــردن لــذت ببریــد.
بــاز هــم شــماره ای دیگــر از  بــه رســم همیشــگی گیمفــا 
»مجلــه الکترونیکــی گیمفــا « را بــرای شــما عزیــزان آمــاده 
بهتــر، صفحــات  بــا کیفیتــی  بــار  ایــن  البتــه  ایــم،  ه  کــرد 
متنــوع تــر و پرتعدادتــر بــه ماننــد مجــات سراســر دنیــا ایــن 
شــماره بــرای شــما دوســتان تهیــه شــده اســت. ایــن نســخه 
در ادامــه ســری جدیــد مجــات گیمفــا کــه از شــماره قبلــی 
یعنــی شــماره ســیزدهم آغــاز گشــت، منتشــر شــده اســت و 
ســعی کــرده ایــم تــا بــاز هــم از نظــر کمــی و کیفــی نســبت به 
نســخه قبــل پیشــرفت کنیــم. همانطــور کــه میدانیــد ایــن 
مجلــه یــه صــورت ۳ ماهنامــه اســت و اکنــون شــاهد انتشــار 
مجلــه پاییــز ۱۳۹۵ هســتیم. در ایــن شــماره بــه نقــد بــازی 
هــای مهــم و محبوبــی کــه در بــازه چنــد ماهــه قبلــی منتشــر 
شــده انــد و همچنیــن پیشــنمایش عناوینــی کــه قــرار اســت 
در آینــده عرضــه شــوند پرداختــه شــده اســت و همیــن طــور 
مهمتریــن اخبــار چنــد ماهــه اخیــر در صنعــت بــازی هــای 
رایانــه ای نیــز بــرای شــما دوســتان گــرد آوری شــده اســت. 
امیــدوار هســتم کــه ایــن شــماره از مجلــه دیجیتالــی گیمفــا 
نیــز مــورد توجــه شــما دوســتان قــرار گیــرد و  باشــد کــه در 
کنــار شــما عزیــزان بتوانیــم بــه طــور منظــم و ثابــت »مجلــه 
الکترونیکــی گیمفــا « را توســعه دهیــم و بــا اســتفاده از 
انتقــادات و پیشــنهادات ســازنده شــما شــاهد بهتــر شــدن 

و پیشــرفت مجلــه در هــر شــماره آتــی باشــیم.
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در مــاه هــای اخیــر، شــاهد کاهــش فــروش PS4 نســبت بــه کنســول رقیبــش یعنــی 
ــدن  ــی ش ــل از معرف ــونی، حاص ــه س ــه گفت ــا ب ــه بن ــی ک ــم. کاهش Xbox One بودی
PS4Pro بــوده و نشــان دهنــده صبــر طرفــداران بــرای عرضــه شــدن ایــن کنســول 
میــان نســلی. حــال بــا منتشــر شــدن ایــن کنســول، گزارشــاتی از فــروش کلی دســتگاه 
ــا  ــن ب ــول پلی استیش ــد کنس ــی رس ــر م ــه نظ ــه. ب ــار یافت ــن انتش ــی استیش ــای پل ه
احتســاب فــروش نســخه هــای پــرو، بــه فــروش کلــی ای بالــغ بــر ۳٫۵ میلیــون نســخه 
دســت یافتــه باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه هدســت واقعیــت مجــازی ســونی، 
ــتری  ــیار بیش ــروش بس ــا از ف ــت ه ــر هدس ــان دیگ ــن وی آر، در می ــی استیش یعنی پل
برخــوردار بــوده و انتظــار مــی رود کــه تــا پایــان ســال میــادی بــا فروشــی بیــش از دو 
میلیــون واحــد رو بــه رو شــود. قیمــت پاییــن ایــن هدســت در مقایســه بــا دیگــر رقبــا 
و ســازگاری آن بــا دســتگاه پلــی استیشــن، در کنــار فــروش بســیار زیــاد PS4 از بــرگ 

هــای برنــده پلــی استیشــن وی آر محســوب مــی شــوند.

بازگشت سامورایی

بــا معرفــی شــدن کنســول جدیــد و پــرزرق و بــرق نینتنــدو، نــگاه هــای بســیاری 
ــول  ــق کنس ــروش ناموف ــا ف ــه ب ــرکتی ک ــت. ش ــته اس ــرکت برگش ــن ش ــمت ای ــه س ب
نســل هشــتمی WiiU دچــار ضربــه هــای تجــاری شــده بــود. در نمایــش معرفــی 
 The Elder Scrolls ــتنی ــت داش ــوب و دوس ــازی محب ــر از ب ــاهد تصاوی ــوییچ ش س
V : Skyrim Special Edition بودیــم کــه بــر روی کنســول ســوییچ اجــرا می شــد. 
پــس از مدتــی نینتنــدو اعــام کــرد کــه ایــن تصاویــر مربــوط بــه اجــرا شــدن بــازی بــر 
روی کنســول نبــوده انــد و حاکــی از تاییــد شــدن ایــن عنــوان بــرای کنســول جدیــد 
نمــی باشــند. امــا در چنــد روز گذشــته، تــاد هــاوارد، کارگــردان بــازی، بــه تاییــد ایــن 
 The Elder Scrolls V : Skyrim موضــوع پرداخــت کــه شــاهد عرضــه یــک پــورت از
ــن  ــود. هــاوارد همچی ــم ب ــدو ســوییچ خواهی ــرای کنســول نینتن Special Edition ب
اضافــه کــرد کــه بتســدا بــه طــور کامــل از ایــن کنســول پشــیبانی خواهــد کــرد و در 
 پــورت اســکایریم، شــاهد نســخه ای برابــر بــا PS4 و Xbox One خواهیــم بــود.
ــر الیــن  ــه نظــر مــی رســد کــه شــایعات منتشــر شــده مبنــی ب ــازی، ب ــا تاییــد ایــن ب ب
آپ اولیــه کنســول ســوییچ درســت بــوده باشــد. نینتنــدو ســوییچ، کنســول خاقانــه 
نینتنــدو چنــدی پیــش معرفــی شــد و در ســال ۲۰۱۷ منتشــر خواهــد شــد. از ایــن رو 

بــه نظــر مــی رســد Skyrim یکــی از عناویــن النــچ ایــن کنســول باشــد.

اسکاریم، مهمان جدید سوییچ

اتهامــات وارده بــه ولــو توســط قانون رقابــت و کمیســیون مصــرف کننــدگان در 
اســترالیا، در دادگاه، تاییــد شــده اســت. در ســال ۲۰۱۴ بــود کــه کمســیون مصــرف 
کننــدگان اســترالیا بــه علــت عــدم پاســخگویی ولــو بــه شــکایات مصــرف کننــدگان از 
ســرویس اســتیم و فــروش محصــوالت معیــوب، اتهاماتــی را بــه ولــو وارد کــرد. ایــن 
کمســیون خواســتار محکــوم شــدن شــرکت ولــو بــه پرداخــت مبلغــی بالــغ بــر ۳ میلیون 
دالر جریمــه شــده اســت. مبلغــی کــه از نظــر رئیــس ایــن اتحادیــه بــرای جلوگیــری از 
تکــرار ایــن گونــه رفتــار هــا بایــد پرداخــت شــود. از طرفــی هــم شــرکت ولــو بــه اعــام 
کــرده اســت کــه قصــد مقاومــت در مــورد رآی دادگاه را نداشــته و فقــط در دفاعیــه 
ــو  ــر فعالیــت هــای اســتیم در اســترالیا، توســط ول ــرل کامــل ب افــزوده اســت کــه کنت
 انجــام نمــی شــود و ایــن شــرکت فعالیــت هایــش را در ســیاتل کنتــرل می کنــد.

حکــم نهایــی دادگاه متعاقبــًا در اواســط مــاه دســامبر اعــام خواهــد شــد. بــه نظــر مــی 
ــزرگ و  ــای ب ــرکت ه ــر ش ــن گی ــی دام ــترالیا حت ــه اس ــخت گیران ــن س ــه قوانی ــد ک رس

ثروتمنــدی مثــل ولــو هــم مــی شــود.

ولو، محکوم می شود
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در چنــد ســال گذشــته، شــاهد گســترش تبلیغــات و بازرایابــی بــرای باریهــای رایانــه 
ای بــوده ایــم، تبلیغاتــی کــه گاه توانســته انــد چهــره واقعــی و اصلــی یــک بــازی را در 
پــس تصاویــر زیبــا و پــر زرق و برقشــان مخفــی کننــد. یکــی از بــازی هــای بزرگــی کــه بــا 
تبلیغــات گســترده و ایجــاد کــردن انتظــارات بســیار زیــاد، توانســت بــه فــروش بســیار 
خوبــی دســت پیــدا کنــد، قطعــًا عنــوان مــورد انتظــار Watch Dogs بــود. بــازی جدیــد 
یوبــی ســافت کــه بــا معرفــی بــا شــکوهش، شــور و شــوق بســیاری را در بیــن بازی بــاز 
ــا فــروش بســیار خوبــش، ســازندگان را  ــل ب ــازی در مقاب ــن ب ــه راه انداخــت. ای هــا ب
ــه راه انداخــت،  ــان طرفــداران ب ــی را در می ــا موجــی حاکــی از نارضایت راضــی کــرد. ام
ــه نظــر  ــا تبلیغاتــش داشــت. حــال ب ــاوت بســیاری ب ــازی، تف ــی ب ــره واقع چــرا کــه چه
میرســد بــه عرضــه شــدن دومیــن شــماره از ایــن ســری بازی هــا، شــاهد کاهــش 
فــروش آن هســتیم.  Watch Dogs 2 برخــاف نســخه اول، در هفتــه نخســت 
ــخه اول  ــه نس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. و ای ــخه بفروش ــزار نس ــط ۸۰ ه ــا فق در بریتانی
بــازی، در هفتــه نخســت فروشــی بالــغ بــر ۳۸۰ هــزار نســخه داشــته اســت. بــه نظــر 
مــی رســد تبلیغــات دروغیــن و تجربــه نســخه اول  Watch Dogs تاثیــر بــه ســزایی 
ــه  ــرده ک ــام ک ــافت اع ــی س ــا یوب ــل ام ــت. در مقاب ــته اس ــازی دوم داش ــروش ب در ف
فــروش کمتــر Watch Dogs 2 در هفتــه نخســت، بــه دلیــل وجــود داشــتن عناویــن 
قدرتمنــد بــه طــور همزمــان در بــازار اســت، آن هــا امیدوارنــد بــا پشــتیبانی درســت 
ــب  ــه مرات ــی ب ــاهد فروش ــوم ش ــای دوم و س ــه ه ــازی، Watch Dogs 2 در هفت از ب
بیشــتر باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه Watch Dogs 2 بــا بازخــورد هــای مثبتــی از 
جانــب منتقــد هــا رو بــه رو بــوده و توانســته میانگیــن امتیــاز ۸۳ را از میــان ۶۷ نقــد 
ــرای  ــون ب ــم اکن ــازی Watch Dogs 2 ه ــد. ب ــاص ده ــودش اختص ــه خ ــی، ب و بررس

ــت. ــترس اس ــخصی، PS4 و Xbox One در دس ــای ش ــه ه رایان

سگ های ناامید کننده

ــم،  ــری Dishonored بودی ــخه از س ــن نس ــدن اولی ــه ش ــاهد عرض ــال ۲۰۱۱ ش در س
بــازی ای کــه بــه لطــف طراحــی مرحلــه عالــی، داســتانی زیبــا و گیم پلــی روان و دوســت 
ــب  ــودش جل ــه خ ــا را ب ــاز ه ــا و بازی ب ــد ه ــت منتق ــر مثب ــت نظ ــتنی اش، توانس داش
کنــد. ایــن بــازی در ســال ۲۰۱۱ در بخــش بهتریــن بــازی ماجرایــی موفــق بــه دریافــت 
جایــزه شــد. در صورتــی کــه عــده بســیاری از بــازی کنندهــا بــر ایــن موضــوع پافشــاری 
ــز  ــال نی ــازی س ــن ب ــوان بهتری ــب عن ــق کس ــًا الی ــه Dishonored قطع ــد ک ــی کردن م
بــوده اســت. حــال بــا گذشــت بیــش از ۵ ســال از عرضــه نســخه اول شــاهد منتشــر 
شــدن دومیــن شــماره از ســری بــازی هــای Dishonored هســتیم. ایــن بــازی بــرای 
رایانــه هــای شــخصی، PS4 و Xbox one در تاریــخ دهــم نوامبــر ۲۰۱۶ منتشــر شــده 
اســت. Dishonored 2 هماننــد نســخه قبلــی بــازی، بازخــورد هایــی مثبــت را از 
ــا کســب  ــازی توانســت ب ــن ب ــا دریافــت کــرد. ای ــده ه ــازی کنن ــب منتقــد هــا و ب جان
امتیــاز میانگیــن ۸۸ از میــان بیــش از ۴۷ نقــد متفــاوت، خــود را بــه عنــوان یکــی از 
 Dishonored بهتریــن بــازی هــای ســال جــاری معرفــی کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه
2 بــا فروشــی بســیار کمتــر از نســخه اول مواجــه شــده. ایــن بــازی در هفتــه نخســت 
نســبت بــه نســخه اول شــاهد کاهــش فــروش ۴۰ درصــدی بــوده اســت. و نتوانســته 
در میــان ســه بــازی نخســت در جــدول فــروش بریتانیــا جــای بگیــرد. یکــی از دالیــل 
ایــن کاهــش فــروش را می تــوان ترافیــک ســنگین بــازی هــای پاییــزی و کیفیــت بســیار 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــرح ای ــن مط ــی عناوی ــروش تمام ــه در ف ــی ک ــت. ترافیک ــا دانس آن ه

منفی داشته اســت. تاثیــرات 

سرافکنده، ناامید شد

ــر ســر قابلیــت پشــتیبانی از مــاد هــا  ــر اعــام کــرد کــه باالخــره ب بتــزدا، در مــاه اکتب
ــتیبانی  ــه پش ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــیده اس ــق رس ــه تواف ــازی Fallout 3 ب در ب
از مادهــا مــدت هاســت کــه بــرای نســخه هــای رایانــه شــخصی و Xbox One بــازی 
ــل  ــی قاب ــاد های ــا م ــرده تنه ــام ک ــزدا اع ــن بت ــت. همچی ــترس اس Fallout 4 در دس
دریافــت هســتند کــه از محتویــات داخــل بــازی هــا بهــره ببرنــد و محتویــات افــزوده ای 
را بــه بــازی هــا اضافــه نکنــد. حــال بــا عرضــه آخریــن بــه روز رســانی )بــروز رســانی 
۱٫۸( بــرای Fallout 4، باالخــره شــاهد پشــتیبانی از مــاد هــا بــرروی PS4 هســتیم. 
همچیــن بتــزدا اعــام کــرده کــه در بــروز رســانی بعــدی Fallout 4، قابلیــت پشــتیبانی 

از کنســول میــان نســلی ســونی، یعنــی  PS4Pro . را بــه بازیشــان مــی افزاینــد.

 PS4 هم به جمع میزبان های Mode پیوست
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ــد Xbox، زمانــی در حــدود ۱۵ ســال می گــذرد.  از زمــان عرضــه شــدن و معرفــی برن
ســه  و  بــزرگ  هــای  بــازی  بســیار،  خاطــرات  از  اســت  شــده  پــر  کــه  ســالی   ۱۵
کنســول دوســت داشــتنی. شــرکت بــزرگ مایکروســافت بــه مناســبت تولــد ۱۵ 
ســالگی فرزنــد دوســت داشــتنی اش، آمــاری را منتشــر کــرده کــه نشــان دهنــده 
فعالیــت هــای بــازی کننــده هــا، ســازنده هــا و دســت انــدر کاران صنعــت گیــم و 
 تاثیراتــی اســت کــه آن هــا بــر برنــد Xbox گذاشــته انــد و یــا از آن گرفتــه انــد.

شــد.  منتشــر  امریــکای شــمالی  در   ۲۰۰۱ ســال  نوابــر   ۱۵ تاریــخ   Xbox کنســول 
ــه  ــر داد و ب ــه ای تغیی ــازی هــای رایان کنســولی کــه راه و رســم رقابــت را در عرصــه ب
ســرعت تبدیــل بــه یکــی از بــزرگ تریــن برنــد هــای صنعــت بــازی هــای رایانــه ای شــد. 
ایــن کنســول دوســت دوســت داشــتنی، باعــث شــده تــا بــازی هــای بزرگــی مثــل ســری 
Forza MotorSports , Halo مهمــان خانــه هــای مــا باشــند. همچیــن ســرور بــازی 
هــای انایــن کنســول اکــس باکــس کــه بــا نــام Xbox Live شــناخته مــی شــود، یکــی 
از بهتریــن ســرویس هــای آنایــن بــازی هــای رایانــه ای اســت کــه تغییــرات بســیاری را 
در ایــن گونــه ســرویس هــا رقــم زد. بــا مــا همــراه باشــید تــا نگاهــی داشــته باشــیم 

بــه عملکــرد ایــن برنــد اســتثنایی در ۱۵ ســال اخیــر :
 تعداد استفاده کنندگان از برند: ۲۲۲,۴۶۸,۴۲۳

 مجموع ساعاتی که بازی کننده ها به طور کلی صرف کرده اند: ۱۰۰,۵۳۹,۳۹۰,۶۷۰
 مجموع ساعات صرف شده برای بازی های چند نفره آناین: ۲۹,۰۰۰,۳۰۴,۱۸۳

 مجموع کل اچیومنت های کسب شده توسط بازی کننده ها: ۳۲,۶۶۷,۵۸۲,۱۵۷
 مجموع کل امتیاز بازی کننده ها: ۵۷۲,۶۰۵,۵۵۴,۵۸۷

 باالترین امتیاز در میان بازی کننده ها:  ۱,۴۱۶,۴۶۵
تعداد دوستی های شکل گرفته در سرویس اکس باکس الیو: ۴,۲۳۳,۸۹۱,۴۸۲

پانزده سال گذشت

 PlayStation یعنــی  ســونی،  مهــم  و  ســاالنه  مراســم،  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
بیشــتر  بــود  قــرار  مشــخص،  طــور  بــه  کــه  مراســمی  بودیــم.   Experience 2016
مراســم  از  گذشــت  بــا  حــال  دهــد،  نشــان  خــودی  و  بدرخشــد  قبــل  هــای  ســال  از 
دانیــم  مــی  همــه  رویایــی.  شــب  آن  در  بــزرگ  عناوینــی  شــدن  معرفــی  و  امســال 
اســت.  کــرده  جمــع  آینــده  ســال  چنــد  بــرای  درمانــی  و  درســت  آذوقــه  ســونی،   کــه 
داســتانی  دانلــودی  محتــوای  ابتــدا  در   PlayStation Experience 2016 مراســم  در 
 The Lost Legacy معرفــی شــد. ایــن بســته الحاقــی کــه Uncharted 4 جدیــدی بــرای
 Uncharted 4: A Thief’s end نــام دارد. بــه اتفاقــات پــس از نســخه چهــارم یعنــی
خواهــد پرداخــت. البتــه ســازنده هــا بــه ایــن بســته الحاقــی لقــب گســترش دهنــده 
داســتانی را داده انــد و اعتقــاد دارنــد کــه مــی تــوان آن را یــک بــازی کامــل بــه حســاب آورد. 
در ایــن مراســم همچنیــن از شــماره دوم بــازی دوســت داشــتنی Knack پــرده بــرداری شــد. 
ــده  ــزوده ش ــازی اف ــه ب ــا Co-Op ب ــکاری و ی ــت هم ــازی قابلی ــن ب ــماره از ای ــن ش در دومی
 PlayStation Experience کــه مــی توانــد تجربــه ای منحصــر بــه فــرد را رقــم بزنــد. در
 The Last Guardian، ــل ــی مث ــتر از عناوین ــات بیش ــه اطاع ــاهد ارائ ــن ش 2016 همچنی
Horizon: Zero Dawn و Gran Turismo Sport بودیــم. امــا بــه نظــر مــی رســید کــه 
ســونی بــا دســت پــر بــه مراســم آمــده قصــد دارد تــا بــازی هــای بســیاری را بــه رخ مخاطبیــن 
بکشــد. عنــوان بعــدی کــه در ایــن مراســم پــرده بــرداری شــد، بــازی محبــوب و زیبــای 
Marvel Vs. Capcom Infinite بــود. بــازی جذابــی در ســبک مبــارزه ای کــه شــخصیت هــای کتــاب هــای مصــور مــارول و بــازی هــای ســاخت کــپ 
 Ni No Kuni II: Revenant Kingdom کام را در مقابــل یکدیگــر قــرار مــی دهــد. ســوپرایز بعــدی ســونی معرفــی عنــوان زیبــا و دوســت داشــتنی
بــود. دنبالــه ای بــرای یکــی از بهتریــن بــازی هــای ســاخته شــده در ســبک نقــش آفرینــی ژاپنــی کــه در انحصــار کنســول ســونی یعنــی PS4 اســت. 
ایــن مراســم بــا شــکوه تــا همیــن جــای کار هــم محتوایــی بــی نظیــر را بــه مخاطبانــش ارائــه کــرد. امــا ســونی دســت بــردار نبــود و بخــش پایانــی مراســم، 
 PlayStation ــی ــاورد. در بخــش پایان ــرزه در بی ــه ل ــه ای را ب ــازی هــای رایان ــای ب ــر، توانســت دنی ــا نمایــش یکــی از بهتریــن هــای ســال هــای اخی ب
Experience 2016 شــاهد نمایشــی از بــازی مــورد انتظــار و بــی نظیــر The Last of Us بودیــم. نمایشــی کــه شــماره دوم و ادامــه ایــن شــاهکار را 
تاییــد و اطاعــات بســیار اندکــی از آن را در اختیــار مخاطبــان قــرار داد. ایــن عنــوان کــه بــا نــام کامــل The Last of Us Part II معرفــی شــد، مخاطبــان 

را در نقــش الــی، یکــی از دو شــخصیت اصلــی بــازی قبلــی قــرار مــی دهــد. 
بایــد گفــت کــه بــه طــور کلــی مراســم PlayStation Experience 2016 یکــی از زیباتریــن و شــگفت آور تریــن آییــن هــا در ســال 2016 بــود کــه 

توانســت بــا ســوپرایز هــای زیبــا و معرفــی بــازی هــای بــزرگ، بــه عنــوان بــرگ برنــده ای بــرای ســونی و پلــی استیشــن خودنمایــی کنــد.

غوغایی برای یک نسل
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خــون، تــرس، ســکوت و خشــم! واژه هــای ســازنده ی مــردی هســتند کــه هیــچ نــدارد. ایــن کلمــه هــای ردیــف شــده پشــت ســرهم، ســتاره 
هــای آرزوی نقــاب مــرگ هســتند. نقابــی کــه بــه نــامِ شــرافت خــون مــی ریــزد و بــه نــام انتقــام طاعــون مــی آورد. گاهــی از خــودم و شــاید از 

آن نقــاب ســیاه روی صورتــم، کــه مــرگ را بــا جشــم هــای بــی روح و ســردش مــی بینــد فقــط مــی پرســم:
- آیا گناهان بخشیده می شوند؟

مــن بازگشــته از هرچــه ســیاهی و روی گــردان از نــام. وجــودم امــا  هــر روز بیشــتر غــرق مــی شــود در چهــره ایــن نقــاب نــوزاد و روح خــوار، 
مــن حتــی بــدون بــر زبــان رانــدن یــک کلمــه، در ســکوت، مــی کشــم، مــرگ مــی آورم و خــون مــی ریــزم. خــون مــی ریــزم تــا بــا ســرخی اش ، 
گنــاه را بپوشــانم، میکشــم تــا خشــم وحشــیانه نقــاب مــرگ آرام بگیــرد و مــی ترســم از آنچــه بــر ســرم مــی آیــد و آنچــه بــر ســر ایــن شــهر مــی 
آورم. مــن بــا داشــتن نــام محافــظ جــان شــهر،،تبدیل شــده ام بــه قاتــل و بــا هــر قــدم، هــر نفــس و هــر لحظــه نزدیــک تــر مــی شــوم بــه کشــتن 

دنیایــم و بــه نابــودی رویایــی کــه بــرای ســاختنش داشــتم ،گاهــی از خــودم و شــاید از نقــاب ســیاه وجــودم مــی پرســم:
- این خون ها! آیا حس میکنی وزن خیس شان را؟

          کــوروو  بــار همــه اجســاد روی دوش هــای توســت ، چــه آن هایــی کــه تیــغ بــراق تــوی دســت هایــت را کشــیده ای روی 
گلویشــان ، چــه آن هایــی کــه مــرگ ســیاه جانشــان را گرفتــه. تو...خــود نــام طاعونــی،  تــو خــودت مــرگ ســیاه ایــن شــهری و در 

عمــق وجــود ناخالــص پــر از غربــت ات هــر بــار بــا کشــتن شــهرت مــی میــری!
مــی ترســم از بــاز کــردن چشــم هایــم ، گاهــی وحشــت زده آســمان را نــگاه مــی کنــم، نکنــد آســمان هــم  ســیاه شــود مثــل زمیــن 

، نکنــد آبــی پــاک و خالــص اش رو بــه تیرگــی بــرود. هنــوز امیــدی هســت؟

***
ســیاهی همــه جــا را گرفتــه، حتــی لبــاس هایــم را؛ امــا آســمان آن بــاال، روی ســرم هنــوز آبــی ســت. مــی دانــی؟ گاهــی فکــر مــی کنــم شــاید 
هنــوز نــور را مــی تــوان پیــدا کــرد. در ایــن میــان مــن امــا نقــاب مــی زنــم نــه بــرای محافظــت از آن هایــی کــه دوستشــان دارم، چــرا کــه دوســت 
داشــته هایــم در ایــن روز هــای تلــخ در مقابــل چشــم هایــم یــا مــی میرنــد، یــا مــی کشــند ... مــن نقــاب مــی زنــم تــا چهــره ام شــاید ذره ای 
شــبیه ظاهــر ایــن شــهر شــود، شــبیه خانــه ای کــه دوســتش دارم، نقــاب مــی زنــم تــا بخشــش هایــم را پنهــان کنــم و پشــت چهــره ی مــرگ 
ســیاه، خــون هــای نریختــه را بــه نــام خــودم تمــام کنــم تــا شــاید ذاتِ خبیــث دیــو هــای ایــن شــهر آرام بگیــرد. مــن شورشــی تریــن یاغــی تمــام 
تاریــخ ایــن امپراطــوری ام. نمــی خواهــم شــهرم بــه تنهایــی بــار جســد هــا را بکشــد، طاعــون غوغــا بــه پــا کــرده ، امــا هیاهــوی جــان هایــی کــه 
گرفتــه، در فریــاد کشــته هــای راه قــدرت انــگار محــو شــده اســت. همــه دســت هــا آلــوده اســت بــه قــدرت و قــدرت اینجــا آلــوده اســت بــه 
خــون. امــا مــن پشــت نقــاب چهــره ام هنــوز پــاک مانــده. شــهرِ تنهــا بــار ســنگین غمــش  را بــا مــن شــریک شــده و ســیاهی اش مثــل مــن، 

محافــظ همیشــه بیــدارش، فقــط در ظاهــر نمایــان اســت. هــردوی مــا در عمــق امــا هنــوز پــاک مانــده ایــم!
مــن، نــه مــی میــرم و نــه مــی کشــم، راه نجــات ایــن شــهر را شــاید هنــوز نیافتــه باشــم امــا جایــی در گوشــه هــای تــار و تیــره ذهنــم هنــوز مــی 
دانــم خــون ریختــن بــا تیغــی کــه ســیاهی هــا را پــاک مــی کنــد و جــان هــا را مــی ربایــد، راهــی نیســت کــه مقصــدش نجــات دنیایم باشــد، شــهرِ 
بــی کــس مــن در ایــن دوران بیشــتر ار همــه لحظــات زیســتن اش یــک محافــظ مــی خواهــد، نــه قاتلــی کــه بــا هــر نفــس و بــا هــر قــدم جــانِ 
نیمــه جانــش را بگیــرد. مــن، روی کــرده ام بــه هرچــه روشــنایی کــه مــی بینــم و مــدام قــدم بــر میــدارم بــه ســمت آرزوهــای ایــن ســرزمین و 
نقابــم هــر روز بیشــتر غــرق مــی شــود در نــور. بــدون حتــی یــک کلمــه، در ســکوت، مــی بخشــم امــا زندگــی نمــی آورم ، مــی بخشــم تــا گناهــان 
خــودم را را پــاک کنــم از خاطــر هــر کســی کــه یــادش مانــده ، زندگــی نمــی آورم تــا عطــش انتقــام مــرگ دوســت داشــته هایــم در دلــم آرام 

بگیــرد. مــن بــا بخشــیدنِ هرچــه کــه هســت، هنــوز امیــدوارم بــه آنچــه در فــردای ایــن شــهر میبینــم!
“کــوروو تــو بازگشــته ای بــه روشــنایی بخشــش، تــو شــریک همــه ی مــرده هــای ایــن شــهری، چــه درد مــرگ هــای ســیاه کثیــف، چــه درد 

ــو وجــود ایــن انقابــی.” ــام بخششــی ...ت ــو ... خــودت ن خیانــت هــای راه قــدرت... ت
بــر بلنــدی هــای بلنــد دانــوال چشــم هایــم بــاز بــاز اســت و “بــار دیگــر شــهری کــه دوســت میداشــتم را مــی نگــرم... بگــو آیــا مــرا امیــد رســتگاری 

نیست؟
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ســر افکنــده، قصــه دوران مــن اســت انــگار! قصــه اطرافــم و آدم هایــی کــه هــرروز در چشــم هایــم نــگاه مــی کننــد و در گــوش هایــم ســخن 
می راننــد کــه راه و هــدف مــا، نجــات شماســت، امــا پشــت پــرده ی مقابــل چشــم هــا و آن ســوی پنبــه هــای گیــر کــرده تــوی گــوش هــا، هرچــه 
می خواهنــد مــی کننــد، ایــن قصــه مــن اســت کــه شــاید روزی برخیــزم. قهرمانــم بــه مــن، بــه مــا و شــاید بــه آن هایــی کــه قصــه هــای ایــن 
دوران را بــه دور از نــگاه مــا رقــم مــی زننــد، چیــز هایــی آموختــه، ســرافکنده بــودن را بــه مــن، صبــر کــردن را بــه مــردم ام و تصویــر وحشــت 
را بــه پایــه هــای قــدرت ســیاهی. از پــس ایــن هــا امــا ســرافکندگی فاتــحِ ســربلند دوران بــودن را بــه مــن، بــه مــن کــه ســاعت هــا در پــی بــازی 
ــل  ــی ســاخته در انتظــار خیــزش، خیــزش در مقاب ــد کــه ســرافکنده از مــن قهرمان ــه اســت و کســی نمــی دان ــه گمانشــان آموخت ــوده ام ب ب
ظالمــان زمانــه. مــن ایــن قصــه هــا را شــنیده ام، از زبــان گذشــته هــای ســرزمینم، قصــه انقــاب هــا، قصــه ی انتقــام هــا، رشــادت هــا و 
خــون هــای ریختــه. امــا از زبــان گذشــته شــنیدن اش از مــن قهرمــان ســاخته؟ یــا لمــس لحظــه لحظــه لــذت انتقــام و چشــیدن زهرکشــنده 

بخشــش؟
مــن ایــن بــار دیــده ام نابــودی نظامــی ســیاه را بــه وســیله تاریکــی و یــا روشــنی، دیــده ام قصــه یــک انقــاب خونیــن را ، قصــه ی ســرنگونی 
حکومتــی نــو بــه دوران رســیده، از درون را. ســیاهی و تاریکــی را در تــک تــک لحظــه هایــی کــه در فضــای بــی نظیــر دانــوال پرســه مــی زنــم 
حــس مــی کنــم، مــی شــود تمــام اش را لمــس کــرد. نــه بــا دیــدن نورهــای تاریــک و فضاهــای خفقــان آور.نــه!  تاریکــی و ســیاهی ایــن قصــه را 
مــن بــا ســکوت کــوروو ، بــا نقاشــی هــای امیلــی، بــا آن قوانیــن عجیــب شــهر و حتــی نــگاه بــی رمــقِ گرســنه ی مــردم طاعــون زده در وجــودم 
روایــت مــی کنــم و مــدام مثــل یــک جریــانِ زنــده حســش مــی کنــم .ایــن قصــه مردمــی ســت کــه ســنگ شــده انــد و مــن شــاهد مــردی ام کــه 

تنهاســت، ســرافکنده بــه زیــر و تشــنه تغییــر.
ســر افکنــده بــازی عجیبــی اســت. مــی دانــم! ســرافکنده همــه را جــذب نمــی کنــد. مــی دانــم! ســرافکنده آن قــدر تاریــک اســت کــه چشــم هــای 
عــادت کــرده بــه زیبایــی مــا تحمــل اش نمــی کننــد. ایــن را هــم مــی دانــم! امــا مــی دانــم ســرافکنده پــاره ای از آن لــذت هایــی اســت کــه مــی 
گذارمــش تــوی صندقچــه ارزشــمند یادهــا، مــی گذارمــش کنــار فرامــوش نشــدنی تریــن هــا تصاویــر از دنیــا. مگــر مــی شــود آن حــال و هــوای 
شــهر را کــه بــا گوشــت و خــونِ احســاس پیونــد مــی خــورد فرامــوش کــرد ،داســتانِ شــاید تکــراری قهرمــان ســیاه پــوش قصــه مــا، کــوروو،  و 
شــهر اش در نــگاه هــای اولــم مگــر از یــادم مــی رود، روایــت عجیــب و شــیرینِ بــه یــاد ماندنــی اش، همانــی کــه گریختــن از چنــگ هــای گیرایی 
و ســنگینی کشــنده اش ســخت بــود برایــم ، مگــر فراموشــم مــی شــود روزی کــه عمــری را در آن شــهر ســر کــردم؟ و شــاید هرگــز از یــاد نبــرم 

کــه غــرق شــدن در میــان حــال و هــوای کســی روی صندلــی، در ســکون تــوی خانــه ی خــودم ... چــه حســی داشــته!
         مــن، بــاز برگشــته ام بــه شــهری کــه دوســتش مــی دارم، بــه ســاختمان هــای بلنــد وآســمان زیبایــش امــا شــهر، دیگــر آن 
نیســت کــه گرامــی اش مــی داشــتم، آتــش فــروزانِ گرمایــش خامــوش شــده،  چشــمه جوشــان و حیــات شــهر خشــک شــده و 
حال...حــال کــه نفــس هــای آخــرش را مــی کشــد، روحــم از هــم مــی پاشــد. جســامین...ملکه ی ایــن شــهر و تنهــا امیــد ســرزمین 
مــن در مقابــل چشــم هــا و دســت هــای ناتوانــم مــی میــرد و مــن... آنجــا لحظــه ای تنهــا مانــدم بــا خــودم، بــا تمــام وجــود او و 

بــا نــگاه تــوی چشــم هایــش، بــا خواســته اش!
مــی آیــم مــی نشــینم یــک گوشــه دنــج و ســاکت در حالــی کــه موســیقی ای نــاب تــوش گــوش هایــم وزوز میکنــد و فکــر میکنــم، اگــر مــن جــای 
او بــودم، خشــمگین مــی شــدم؟صدایی مــی گیــود کــه  خشــم هــم اولیــن پاســخ مــن اســت بــه خیانــت.، نکنــد فقــط کــوروو اســت کــه اینطــور 
عجوالنــه بــه خیانــت پاســخ داده؟ بعــد از مدتــی کــه موســیقی قطــع مــی شــود ... تــازه مــی فهمــم! دســت هایــم مــی لرزنــد و عضاتــم مــی 
پرنــد، مــن نشســته روی صندلــی ام در خانــه از قصــه کــوروو خشــمگینم،حالو روز خــودش را پ خــودش را نمــی دانــم . امــا حــق مــی دهــم 
بــه او کــه خشــم اولیــن پاســخش بــه خیانــت باشــد ، حــق مــی دهــم بــه او اگــر خشــم عامــل اصلــی و محــرک قهرمــان شــرمنده مــا باشــد و 
مــی بینــم کــه ایــن انقــاب و خواســته نیســت کــه تیــغ هــای کــوروو را مــی کشــد روی رگ هــا ، فقــط خشــم و انتقــام اســت کــه کــوروو را مــی 
رانــد و او یــا مــی کشــد، یــا تنبیــه مــی کنــد و ایــن بیــن مــن مــی توانــم طعــم هــردو  را بچشــم . طعــم هایــی کــه زیــر زبانــم چنــدان هــم  ناآشــنا 
نیســتند امــا چاشــنی هایشــان ، ادویــه هــای عجیــب و غریبــی کــه آن گوشــه کنــار هــا مخلــوط شــده بــا ایــن طعــم هــا، جدیــد اســت، آنقــدر 
جدیــد کــه  تــا خیلــی وقــت هــای دور از حــاال تکــراری نمــی شــود. طعــم انتقــام ســرافکنده، وقتــی دســتم بــاز اســت بــرای کشــتن، شــیرین 
مــی شــود. امــا بــه همــان  انــدازه، انــگار آدم بــا چشــیدن اش بــه یــاد شــربت هــای بکــر خانــه ی مادربــزرگ مــی افتــد ، نــه شــربت نــذری هــای 
ســرخیابان، و هرقــدر هــم کــه مــی خــورم از ایــن شــهد شــیرین، بــاز انــگار تشــنه ام، مــن بــا ایــن طعــم عجیــب مــی توانــم بفهمــم آن مــرد 
تنهایــی کــه نقــاب مــی زن ، چــرا مــی کشــد، و مــن هــم همراهــش مــدام مــی کشــم، شــربت مــی خــورم و خــون مــی ریــزم . و ایــن طعــم قدیمــی 

ِ تــازه شــده را بــاز مــی گــذارم کنــار آن فرامــوش نشــدنی تریــن هــا، مگــر یــادم مــی رود ســر بریــدن بــا طعــم شــیرینِ شــربت مادربزرگــم  را؟
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امــا، وای بــه حالــم وقتــی طعــم بخشــش را حــس کنــم زیــر زبانــم، تلخــی اش شــبیه خشــمِ پوســیده اســت، شــبیه بغضــی کــه گاهــی قــورت 
مــی دهــم، شــبیه تلخــی زهرمــار گونــه پوســت ســبز گــردو کــه مــی پســبد روی پوســت. ایــن تلخــیِ نــو شــده ی چندشــناکِ بخشــش، چاشــنی 
عجیبــی دارد و مــن هرگــز طعــمِ ایــن چاشــنی جدیــد، از حافظــه ام پــاک نمــی شــود، نمــی دانــم نامــش درســت اســت یــا فقــط طبــق عــادتِ 
بخشــش و انتقامــی ام گفتــه ام نــام ایــن طعــم بخشــش اســت، بخششــی کــه زندگــی مــی گیــرد؟ آن چاشــنی جدیــد ســرگیجه آور اســت و 
آنقــدر تنــد کــه ســپیدی هــای دنیــا از یــاد آدم مــی رود و ذهنــی گیــج مــی مانــد و موجــودی ســیاه ، کــه جــانِ خیانــت کار هــا را مــی بخشــد و 
زندگیشــان را مــی مکــد و شــاید همیــن طعــم زندگــی دزدیــده شــده مــی رســد زیــر زبــان مــن کــه تلخــی اش گلــو را مــی ســوزاند و دل را خفــه 
مــی کنــد. ایــن طعــم یــاد آور قصــه هــای پــری هــا و دوارف هــا نیســت، شــبیه تلخــی هــای دنیــای ماســت، تلخــی هایــی کــه هــروز در جریــانِ 
نــا مشــروع زندگــی حــس مــی کنیــم. بخششــی کــه بخشــیده شــده را محــروم مــی کنــد از زنــده بــودن ، محــروم مــی کنــد از زندگــی ای کــه 
خائنــان الیــق داشــتن اش نیســتند، ایــن بخشــش تــازه شــبیه دنیــای مــا ، شــاید تیــغ درخشــان نمــی کشــد روی گلــوی خائنــان، امــا نفــس را 
در گلویشــان مــی خشــکاند و بــا ایــن کار ... آن طعــم جدیــد را بــه زور مــی چپانــد تــه حلقمــان ! و ایــن زورکــی چشــیدن تلخــیِ  خــوش فرجــام 
هــم جایــش کنــار فرامــوش نشــدنی هاســت ، مگــر از یــادم مــی رود ... لــذت ســوزاندنِ پوســت و گوشــت ، و تلخــیِ روی زبانــم بــرای نکشــتن 

اش و حســرتی عمیــق کــه تــوام مــی شــد بــا امیــدی بــه راهــی دور تــر از حــد تصــور.
مــن همــراه کــوروو و خشــم اش راه مــی روم، دلــم میخواهــد درســت مثــل اوُ بایــی باشــم کــه نــازل مــی شــود بــر ســر حکومــت هیــرام، بایــی 
کــه ســیاه اســت بــه انــدازه ماهیــت آن هــا، امــا نگاهــش بــه آســمان آبــی ســت، در میــان همیــن بــا نــازل کــردن اســت کــه مــی فهمــم، خشــم 
کــوروو و همراهــی عجیــب مــن، از طاعــون خطرنــاک تــر و ترســناک تــر زندگــی هــا را درو مــی کنــد و همــه چیــز را. همیــن میــان اســت کــه 
مــی فهمــم از پشــت ایــن نقــابِ ســیاه، نــگاه کــردن شــبیه دیــدن از پشــت چشــم هــای طاعــون اســت، لبــاس هــای ســیاه مثــل فرشــته مــرگ 
و نقابــی کــه مــن را حتــی، مــن کــه همــراه خشــم کــوروو بخشــیده و کشــته ام را، مــی ترســاند! نقــاب مــرگ اســت ، نقــاب مــرگ ســیاه روی 
چشــم هــای مــن و از پشــت اش، مــن و او طاعونــی زنــده ایــم، بــا فکــری مغشــوش شــده از تنهایــی و خشــمگین از خیانــت، و شــاید مــن کــه 
گاهــی خشــمگین تــرم از کــوروو مــی شــوم مامــور عــذاب خائنــان و کــوروو، بیچــاره مــرد تنهــای قصــه، گویــی جــادی اســت کــه از بخشــش و 
کشــتار درد مــی کشــد و بــاز ... بــا ایــن کــه مــن داد و فریــاد راه مــی انــدازم اینجــا تــوی خانــه ام ، او ســاکت مــی مانــد و فقــط نــگاه مــی کنــد!

        مــن انتقــام زنــده ملکــه ام، نمــاد مظلومیــت چشــم هــای دختــرم، مــن محافــظ میــراث ایــن شــهرم، بــا خــون، بــا درد، بــا 
بخشــش و بــا هرچــه کــه از خشــم مــی ســوزد. دیــوار هــای شــهر ، حــرف هایــم را مــی گوینــد و مــن در خشــم فقــط ســکوت مــی 
کنــم، اینجــا طعــم تلــخ انتقــام، شــیرین اســت و بخشــش، نــا ممکــن تریــن. امــا هنوز...هنــوز در ایــن تاریکــی مطلــق کــور ســویی 

نــور مــی بینــم
وقتــی همــراه او خیانــت بــه ملکــه و محافــظ اصلــی اش، کــه همــدردش بــودم، را دیــدم. بــا خــودم گفتــم ایــن هــا مــی خواهنــد بــا خیانــت 
حکومــت برپــا کننــد؟ انــگار رفتــه از یادهاشــان کــه حکومتــی شــکل گرفتــه بــا خیانــت، بــا خیانــت از هــم مــی پاشــد، چــرا کــه در ایــن دنیــا هــر 
چــه کنــی بــا دیگــران، کســی پیــدا مــی شــود کــه همــان را بــر ســرت بیــاورد. گویــی وقتــی ایــن فکــر از ســرم مــی گذشــت کــوروو بــه چیــز دیگــری 
فکــر مــی کــرد یــا تــوی آن زنــدان نمــور بــه ناتوانــی و ســر افکندگــیِ خودســاخته اش لعنــت مــی فرســتاد. وقتــی حکومــت )هیــرام( بــا خیانــت 
بــه ملکــه از میــان خرابــه هــای تاریــک و جســد دوســت داشــته هــای کــوروو ســر بــر آورد. مــن کــه همچنــان شــاهد خشــم بــودم و درک مــی 
کــردم دردش را، مــی فهمیــدم قــرار اســت بــا خشــم کــوروو، ایــن تــازه ظهــور کــرده ی نحــس )حکومــت نــو( تــا مــرگ پیــش بــرود امــا ... نــه 
مــن  و نــه مــرد تنهــای قصــه کــه همراهــی اش مــی کــردم در ســفر انــگار بــی پایانــش، نمــی دانســتیم نابــودی اش را خیانتــی دیگــر مــی ســازد، 
خیانتــی کــه ایــن بــار بــو و رنگــی چندشــناک تــر از کشــتار دارد ... مــی فهمیــدم ذهــن کــوروو بــا انتقــام شــیرینمان - یــا آن بخشــش هــای تلــخ 
و هــم مــزه پوســیدگی مخصــوص بــه خــودش – دارد آرام مــی گیــرد و خشــم داغ چشــم هایــش بــا نابــودی آن هایــی کــه هــرکاری مــی کردنــد 
تــا قــوی بماننــد، ســرد مــی شــود ، امــا نمــی فهمیــدم ایــن پایــان کار، ایــن تمــام شــدن جنــِگ مــا ... کمــی عجیــب اســت! وقتــی تــوی کوچــه 
هــای شــهر پرســه مــی زدم، مــی دانســتم کــوروو جانشــین راســتین ملکــه را مــی شناســد، اینکــه او تنهــا شــاهد مــرگ ملکــه بــود، تــوی گوشــم 
مــدام زمزمــه مــی کــرد کــه محافــظ تنهــای ملکــه بــی شــک مــی دانــد و مــی خواهــد امیلــی...وارث تخــت باشــد. وارث امپراطــوری، مگــر در آن 
ســیاهی هایــی کــه شــهر را لبریــز مــی کردنــد و مــا را مــی بردنــد تــا مــرز خفــه شــدن و غــرق شــدن یــک یــک باتــاق پــر از خــون، معصومیتــی 
جــز امیلــی مانــده بــود تــا نفــس بکشــد ؟ تــوی آن شــهر سنگســتان تاریــک، کــه حتــی قهرمــان ســیاه پــوش مــرگ چهــره اش بــرای نجــات، 
بــرای پاکــی و بــرای حــق خــون مــی ریخــت - یــا زندگــی مــی گرفــت بــه روش عجیــب خــودش - و همــه، از مــوش هــای آدم خــوار تــا مردمــان 
مــوش خــوار داشــتند غــرق مــی شــدند تــوی ســیاهی ای کــه قبــا زیــاد از بودنــش گفتــه ام و همــه ســنگ شــده بودنــد جلــوی چشــمما ، امیــدی 
بــود جــز امیلــی، جــز او کــه تنهــا میــراث جــا مانــده از دانــوالِ پــاک ملکــه جســامین بــود، او کــه تنهــا وارث دانــوال بــه خــون کشــیده شــده بــه 
جــا مانــده از خیانــت بــود ، تنهــا میــراث جــا مانــده از ملکــه و وارث او ، تنهــا ســفید قصــه مــرد تنهــا بــود امیلــی و مــن هــم مــی دیــم کــه بــی 
او ... حتــی امیــدی بــه تیــغ هــم نیســت چــه رســد بــه پــاک کننــده ســیاهی هــا. او را مــن، کــوروو و همــه جایگزیــن بزرگتریــن ســیاهی هــا مــی 
دیدیــم، او دانــه ی کوچکــی بــود کــه ســیاهی بــرای نابــودی خــود مــی کاشــت . دانــه ای کــه کــوروو مــی کاشــت و مــن مــی دانســتم چــرا ، دانــه 
ای کــه حتــی کــورووی محــو شــده در ســیاهی را هــم نابــود مــی کــرد اگــر بــه ثمــر مــی نشســت. امیلــی همچــون نهالــی کوچــک بــود کــه قــرار 

بــود همــه جــا را نورانــی کنــد و مــا، اگــر ســیاه بودیــم. مــی ســوختیم!
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مقاله جانبی



          بگوییــد بــاالی بــرج هــا دلشــان بیــدار و سرشــان را هشــیار بدارنــد، بگوییــد هیچســتانِ پوچشــان را افســون شــهر نقــره 
مهتــاب فریــب ندهــد، دیــده بانــان را بگوییــد بیــدار باشــند. بــر بلنــدای خشــم دیــوار هــای ســرخ از خــون، مــن بــرای فتــح، بــه 

ســوی شــهر مــی آیــم. مــن فاتــح ایــن شــر فخــر تاریــخ ام. مــن نمــاد خشــم و درد ایــن شــهر تاریــک ام
مــی دانیــد خشــم موجودیــت عجیبــی اســت کــه در وجــود مــا مــی توانــد پــر و بــال بگیــرد، یــا در روز هــای اول زاده شــدنش نفســش بنــد 
بیایــد و ســقط شــود، ازیــن جهــت مــی تــوان گفــت کــه مــن بــا معنــای تلــخ همیشــه بودنــم مربــی خشــم ام، مربــی چیــزی کــه قصــه را مــی درد 
و کــوروو مربــی چیزیســت کــه مــن را مــی درد وقتــی همراهــش ســفر میکنــم. خشــم مــن قصــه او را مــی کشــد و خشــم او مــن را. .ایــن دور 
باطــل مــدام آنقــدر ادامــه مــی یابــد کــه زمــان بــه پایــان برســد، چــرا کــه هیــچ کداممــان خســته نخواهیــم شــد. بــا خــودم گفتــم اگــر ایــن میــان 
و در بیــن ایــن بکــش بکــشِ تنــد و ســریع بیــن مــن و او ... یــک آینــه گیرمــان بیــای ، هــردو دســت مــی کشــیم از خشــم! خفــه اش مــی کنیــم 
و مــی نشــینیم بلکــه کمــی فکــر کنیــم . آرزوی آینــه کــه کــردم، چشــم هایــم بــاز شــدند و دیدمــش. آن تنهــا نقطــه ی روشــن تــوی شــهر ، 
همانــی کــه وارث و میــراث اســت، همــان کــه دانــه کوچکــی اســت کــه مــی کاریمــش تــا درختــی شــود تنومــد ، یــک آیینــه بــود کــه دیــر پیدایــش 
کردیــم. او خامــوش کننــده خشــم بــی پایــان مــن و کــوروو بــود و نــوازش کننــده همــه درد هــای بــی پایــان شــهر. امیلــی... آینــه اعمــال مــن و 
کــوروو را درســت رو بــه روی صورتمــان گرفــت و بــه مــا، بــه مثــال محافظــان شــهر کــه قــرار اســت ناجــی اش باشــند و نیســتند ... نشــان داد 

چــه هســتیم.اما کمــی دیــر ... ! امــا کمــی دیـــــر!
همــراه خشــم و خــون و انتقــام، راه بــه جایــی نرســید، امــا ســرافکنده، ایــن بــازی عجیــبِ ناهمــه پســندِ خــاص، بــدون خــون و انتقــام هــم 
بــرای تعریــف قصــه مــرد تنهــا و شــهرش، مشــکلی نــدارد و مــن بــاز همراهــش مــی شــوم و مــی نشــینم بــرای دیــدن داســتان یــک انقــاب 
، اینبــار دیــدن و شــرکت داشــتن در یــک انقــاب در مقابــل ظلــم، امــا ... بــاز و بــاز و بــاز ایــن کلمــه برایــم ، در ذهنــم پیونــد مــی خــورد بــا 
“قلعــه ی حیوانــات”، کتابــی کــه همــه خوانــده انــد امــا نخوانــده انــد. مــن و کــوروو، بــا آن همــه تیــغ و خشــم و فریــاد، بازیچــه دســت خــوک 
هــای قــدرت طلبیــم و خشــم کــوروو ، بــاز بــا خیانــت فقــط شمشــیر برهنــه ای شــده بــرای کشــتار دشــمنان و خائنــان و وســیله ای شــاید بــه 
نهایــت تاثیــر گــذار بــرای بازکــردن راه رســیدن بــه قــدرت. مــن همــراهِ خشــم مــردِ تنهــای شــهر نیامــدم کــه بازیچــه باشــم ، ایــن ســفر انــگار 
بــی پایــان را شــروع نکــردم کــه خــوک هــا را بنشــانم بــر روی تخــت ، او ... و مــن همــراه او ، بــا خــون و خیانــت خــو گرفتــه ایــم در ایــن ســفر 
و حــاال ... بــاز مــی جنگیــم!  مــن از آن لحظــه ی شــوم برگشــت بــه شــهر، از آن لحظــه ی تلــخ مــرگ ملکــه همــراه مــردی بــودم کــه آواره اســت 
در گناهــان و رهــا شــده بیــن هــدف هــای ناممکــن اش و مــی دانــم کــه او، در تنهایــی و ســردرگمی عجیــبِ درک نشــدنی اش مجالــی حتــی 
بــرای فکــر کــردن نــدارد، مــردِ تنهــای قصــه، محافــظ میــراث شــهر، بــا آن همــه غــم و انــدوه، شــده بازیچــه خــوک هــای ظلــم ســتیز تشــنه ظلــم 
و مــن، شــاهدِ ایــن هزارتــویِ بیچارگــی، بــه دنبــال شــاید همــان آینــه مــی گــردم، تــا مــن و او، بــا آن ســپیدی کوچــک کــه اول بــار خشــم را از 

میانمــان بــرد، بــاز رهــا شــویم از ایــن مخمصــه ی خیانــت و بــاز قهرمــان را واداریــم بــه بخشــش، همــان بخشــشِ تلــخِ زوری !
        ســکوتِ مــن، بــی میلــی ام بــه قــدرت را فریــاد مــی زنــد ، مــن میــراث ایــن شــهر را قــدرت مــی دانــم، مــن چشــم هــای 
زیبایــش را ســاح مــی بینــم، ســاحی زندگــی بخــش، دســت هــای کوچــک اش، بزرگتریــن بخشــنده هــای ایــن شــهرند و پاهــای 
ناتــوان اش، مقــاوم تریــن ســتون هــای حکومــت .. امــا ... خیانــت، خیانــت کــه تمــام کوچــه هــای شــهر را پــر کــرده، در هیــچ 
ــا آن  ــا آن کوچــه هــای کثیــف اش، ب ــچ ! شــهر ب ــی او .... هی کجــای وجــودش نیســت، او ســپید اســت و مــن ســیاه و مــن ب
نفــس هــای متعفــن و گندیــده اش، ریشــه هــای ســپید او را مــی خواهــد بــرای پــر شــدن کشــته هــای ســپاه ســیاه ، ریشــه هــای 

ســپیدش را میخواهــد بــرای پاکــی کوچــه هایــش ، بــرای ســربلندی ! نــه خیانــت... بــرای ســرافکندگی
نمــی دانــم چطــور امــا وقتــی چشــم هایــم خوردنــد بــه هیــکل و هیبــت شــاید عجیــب و گاهــی غریــب “غریبــه”، بــا خــودم گفتــم، ایــن فرشــته 
مــردِ بدترکیــب ، بــا صدایــی کــه بــه دشــواری مــی رســد بــه گوشــمان، چــرا آمــده کمــک مــن و کــوروو؟ مــدام کلنجــار مــی رفتــم بــا ذهنــم، کــه 
ایــن عامــل خارجــی، کــه مــردم شــهر مــی پرســتندش، کــه نیمــی فرشــته اســت و نیمــی شــیطان، در میــان قصــه مــرد تنهــا و شــهرش کــدام 
خــا را بایــد پــر کنــد؟ امــا ... وقتــی در تمــامِ طــول انتقــام خونیــن همــراه مــرد بــود و در همــه ی لحظــه هــای خشــم کمــک رســان، نقــش اش 
را آن میانــه هــا کشــف کــردم ! ایــن آدم عجیــب الهیــکل ، بــا صــدای غریــب و بیگانــه اش ، همــه جــا حضــور داشــت، او ... شــاید نــه خــودش 
شــخصا، امــا قــدرت هایــش و آن توانایــی هایــی کــه مــی بخشــید بــه هــر کــه مــی خواســت را مــی شــد در شــهر، در بیــن خشــم کــوروو ، در 
میــان صــدای شمشــیر هــای دشــمنان و حتــی در بیــن ناتوانــی هــای محافــظ دیــد ، “غریبه”ســوالی بــود در همــه قصــه مــرد و شــهر ، کــه جوابــی 

داشــت کــه در وســعت شــهر نمــی گنجیــد ؛ 
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مذهــب و قدرتــی بــی همتــا کــه مــا ســزنده اش بودیــم، خودمــان! هرچــه آن گوشــه همــراه موســیقیِ وزوز کننــده در گوشــم بیشــتر فکــر کــردم 
، بیشــتر دلیــل تمامــی رخ داد هــای داســتان را زیــر ســر ایــن مــردِ عجیــب دیــدم . درســت اســت کــه تمــام خیانــت هــا، تمــام رشــادت هــا، 
تمــام کشــتار هــا، تمــام خــون هــای ریختــه شــده و همــه ی آن غــم هــای بــی پایــان کــوروو جنگــی اســت بــرای تــاج و تخــت امــا، آیــا ایــن جنــگ 
وســیله ای جــز “غریبــه” داشــت؟ وســیله ای جــز قــدرت هایــی کــه مــی بخشــید؟ و بــاز بایــد بــروم ســراغ آن فرامــوش نشــدنی هــا و ایــن مــردِ 
عجیــبِ نچســب را بگــذارم کنارشــان. ایــن موجــودِ برتــری داده شــده کــه همچــون دهنــه ای محکــم مــا را هــر طــرف کــه دلــش مــی خواســت 
مــی رانــد. ایــن هیــوالی پهــن پیکــر کــه گاهــی نامــش را لویاتــان مــی گداشــتند. مــن دیگــر هرگــز فرامــوش نخواهــم کــرد کــه محافــظ ملکــه بــا 
قــدرت ماورایــی مهــار شــد و عاجــز مانــد از نجــات شــهر. فرامــوش نمــی کنــم کــه او را توانایــی ماورایــی “داود” )Daud( کــه ســر منشــایی جــز 
معبــود دانــوال نــدارد، تبدیــل کــرد بــه مــرگِ ســیاه. و مــن کــه شــاهد قصــه ی شــهر بــودم ، مــی دانــم کــوروو بــا همــان قــدرت مــی کشــد، بــا 

توانایــی هــای ماورایــی اش ، بــا نفــوذ در قلــب هــای خائنــان بــا ریختــن خــون هایشــان و خــاک کــردن جســد هایشــان.
“بــر بلنــدی هــای خامــوش ایــن شــهر، دل بــه یــاد روشــنی و فرخــی بســته، تیــغ هایــم زنــگ خــورده و کهنــه، تنــم خســته! ســکوت مــن جــاودان 

اســت و خامــوش و بــی پیغــام. تیــر هایــم همــه بــال و پرهاشــان شکســته مــن فاتــح ایــن شــهر رفتــه بــر بــادم، راوی ایــن قصــه رفتــه از یــادم.”
و بــاز در راهــی دیگــر کــه پیــش مــی گیــرد قهرمــان، بــا همــان قــدرت مــی بخشــد ، تنبیــه مــی کنــد و خیانــت هــا را مــی شــوید در نیمــه شــب 
بارانــی، یــا در روز زمســتانی، فانــوس دریایــی را روشــن مــی کنــد برفــراز تاریکــی هــای شــهری کــه دوســت مــی دارد. شــهری کــه ، روایتگــر آدم 
هاســت و تفکــرات و عقایدشــان، روایتگــر تغییــر هــای دوگانــه و اســتفاده هــای منفعــت طلبانــه مذهبــی ســت، روایتگــر کشــتن یــا بخشــش 

اســت، روایتگــر ســرافکندگی و ســربلندی. چــرا کــه ایــن بــازی همیشــه جــدال دوگانگــی را بــه یادتــان مــی انــدازد.
          و اینجا...یــا فاتــح فخــر تاریــخ، یــا راوی قصــه هــای رفتــه از یــاد، مــن، بــا گنــاه و خــون، بــا بخشــش و تلخــی، ایســتاده ام 
تــا ابــد، دیگــر بــدون خــوک هــای خائــن ایــن شــهر، بــدون ســنگ هــای ســخت و ســرد خیابــان هــا، در کنــار میــراث ســپید ایــن 
شــهر، مــی مانــم. مــن ، چــه بــا گونــه هایــی ســرخ بــه حکــم پــدر، چــه بــا نقابــی مخــوف بــر چهــره بــه حکــم شورشــی و چــه بــا 

شمشــیری بــه دســت بــر کوهــی از جســد، بــه حکــم قاتــل! محافــظ وارث و میــراث ایــن شــهرم و ســر بلنــد! 
میثم عبداللهی
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اول  جهانــی  جنــگ  دوران  بــه  بازگشــت 
ســاخت  بــرای  تمــی  چنیــن  از  اســتفاده  و 
یــک بــازی شــوتر اول شــخص، آن هــم در 
ــه  ســال 2016؟ شــوخی اش هــم احمقانــه ب
»می رســید«  گفتــم  چــرا  می رســید.  نظــر 
عنوانــی  دلیــل اش  »می رســد«؟  جــای  بــه 
بــازی  یــک  اســت.   Battlefield 1 نــام  بــه 
عجیــب و غریــب، دوســت داشــتنی، جــذاب 

و البتــه جــاه طلبانــه کــه چنــد وقــت پیــش در 
هیاهــوی بســیار عرضــه شــد و ثابــت کــرد کــه 
نمی تــوان ایــده اســتفاده از تــم جنــگ جهانــی 
احمقانــه  را  شــوتر  بــازی  یــک  بــرای  اول 
خوانــد. چنــد ســالی بــود کــه Battlefield بــه 
ســراغ نبردهــای مــدرن کــه اگــر جنــگ جهانی 
بــه  مــی داد، چیــزی شــبیه  روزی رخ  ســوم 
جــای  بــه  و  بــود  آورده  روی  آن هــا می شــد 

نســخه های فرعــی فقــط نســخه های اصلــی 
و شــماره دار از ایــن ســری منتشــر شــد. بــه 
بخــش داســتانی بیــش از پیــش توجــه شــده 
بــود و عــاوه بــر یــک بخــش چند نفره بســیار 
قدرتمنــد )کــه مقصــد اصلــی اکثــر بازی بــازان 
حرفــه ای شــوتر اول شــخص بــود( قــرار بــود 
یــک بخــش داســتانی درگیــر  بــازی شــامل 
کننــده و جــذاب هــم باشــد. در ســال 2011 
بــود کــه قــرار بــود Battlefield 3 بــه بــازار 
عرضــه شــود و بــا وعده هــای بســیار در مــورد 
همــگان  نفــره،  تــک  بخــش  یــک  داشــتن 
انتظــار یــک بخــش تــک نفــره فوق العــاده را 
داشــتند. در نهایــت بــازی عرضــه شــد ولــی 
ً در وضــع خوبــی  بخــش تــک نفــره آن اصــا
نفــره  و همــان بخــش چنــد  نداشــت  قــرار 
بــازی بــود کــه باعــث شــده بــود بــا یــک بــازی 
برخــی جهــات، خیلــی خــوب(  از  )و  خــوب 
 )DICE( مواجــه شــویم. تــاش بعــدی دایــس
بــرای خلــق یــک بخــش تــک نفــره جــذاب بــه 
ســال 2013 و Battlefield 4 بــاز می گــردد، 
کــه بــاز هــم بــا یــک بخــش داســتانی متوســط 
و نــه چنــدان خــوب مواجــه شــدیم. البتــه در 
هــر دوی ایــن بازی هــا، بخــش چنــد نفــره بــه 
قــدری قدرتمنــد بــود کــه بازی بــازان زیــادی را 
بــه ســمت خــود بکشــاند و کــم کــم، رقابــت 
خــود بــا Call Of Duty را نزدیــک و نزدیک تــر 
کنــد. در مــاه ژانویــه بــود کــه الکترونیــک آرتــز 
از  بــازی جدیــد  یــک  زودی  بــه  کــرد  اعــام 
ســری Battlefield معرفــی خواهــد شــد و در 
حالــی کــه همــگان منتظــر معرفــی عنوانــی بــا 
 Battlefield بودنــد، بــازی Battlefield 5 نــام
1 بــا محوریــت قــرار دادن جنــگ جهانــی اول 
و نبردهــای آن معرفــی شــد. در ادامــه مقالــه 
ــا ابعــاد مختلــف ایــن بــازی را  قصــد داریــم ت
بررســی کنیــم و بــا علــل موفقیــت آن هرچــه 
بیشــتر آشــنا شــویم، و البتــه در کنــار آن، 

ــازی چــه نقــاط ضعفــی دارد. ببینیــم کــه ب
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در مقدمــه هــم راجــع بــه ضعــف چشــم گیر 
Bat- تــک نفــره ســری بازی هــای  بخــش 
tlefield در قیــاس بــا بخــش چنــد نفــره 
آن هــا ســخن گفتیــم و بعیــد می دانــم کــه 
کســی هــم منکــر ایــن موضــوع شــود. بــه 
هــر حــال ایــن بخــش چنــد نفــره بــوده کــه 
بــا اختــاف بســیار، افــراد زیــادی را جــذب 
ــد. در مــورد بخــش تــک نفــره  خــود می کن
Battlefield 1 هــم حرف  هــای زیــادی زده 
شــده بــود و تــا حــدی، انتظــار داشــتیم کــه 
بخــش تــک نفــره در ایــن بــازی قدرتمندتــر 
بــه  از نســخه های پیشــین ظاهــر شــود. 
هــر حــال رفتــن بــه برهــه ای مهــم در تاریــخ 
بشــر، یعنــی دوره جنــگ جهانــی اول ایــن 
ایجــاد  ســازندگان  بــرای  هــم  را  فرصــت 
کــرده بــود تــا وقایــع و داســتان های واقعــی 
را با تخیات خود در بیامیزند و در نتیجه 
تلفیقــی  کــه  را  طعــم  خــوش  معجونــی 
از واقعیــت و تخیــل اســت خلــق کننــد. 
وجــود  بــا  خوشــبختانه  کــه  گفــت  بایــد 
 Battlefield 1 نفــره تــک  کــه بخــش  آن 
از لحــاظ کمــی حرفــی بــرای گفتــن نــدارد، 
ــی کیفیــت آن بســیار مطلــوب اســت و  ول
بــدون شــک بهتریــن بــازی در ایــن ســری از 
لحــاظ بخــش تــک نفــره اســت. بخــش تــک 
نفــره Battlefield 1 از 6 مرحلــه تشــکیل 
شــده کــه بعــد از بــه اتمــام رســاندن اولیــن 
مرحلــه، می توانیــد بــه دلخــواه هــر کــدام 
حقیقــت،  در  و  کنیــد  بــازی  را  آن هــا  از 
بــازی مفاهیمــی چــون مرحلــه آخــر و ... 
تمامــی  و  نــداده اســت  را در خــود جــای 
مراحــل از همــان ابتــدا و پــس از گذرانــدن 
مرحلــه اول )و تکمیــل نصــب بــازی بــر روی 
می گیرنــد.  قــرار  دســترس  در  کنســول( 
ً از خوانــدن ایــن جملــه، متوجــه  احتمــاال
شــده اید کــه داســتان بــازی هــم بــه هــم 
پیوســته نیســت و در حقیقــت هــر کــدام 
از مراحــل، داســتان مخصــوص بــه خــود را 
دارنــد. شــاید ایــن مســئله باعــث شــود تــا 
فکــر کنیــد داســتان بــازی انســجام خوبــی 
نــدارد و بــه خاطــر آن کــه بــه هــم پیوســته 
نیســت، شــخصیت پــردازی آن هــم جالــب 
شــخصیت های  تمامــی  چــون  و  نیســت 
محــوری هــر مرحلــه تنهــا در همــان مرحلــه 
بــه  خوبــی  بــه  گاه  هیــچ  دارنــد،  حضــور 

مخاطــب معرفــی نمی شــوند. بایــد گفــت 
غلــط  و  ابتدایــی   ً کامــا تصــور  ایــن  کــه 
مرحلــه  وارد  کــه  ابتــدا  همــان  از  اســت. 
کــه  یافــت  خواهیــد  در  می شــوید،  اول 
بــا یــک بــازی تمــام عیــار طــرف هســتید. 
از  را  شــما  بــازی  فوق العــاده  فضاســازی 
خواهــد  میخکــوب  اول  لحظــه  همــان 
بــار کــه  بــازی، هــر  کــرد. در مرحلــه اول 
شــخصیت شــما بمیــرد، بــازی بــدون آن 
و   Game Over صفحــه  بــا  را  شــما  کــه 
بازگشــت بــه آخریــن Checkpoint مواجــه 
تعویــض  را  شــما  شــخصیت  تنهــا  کنــد 
از  بــه گوشــه ای دیگــر  می کنــد و شــما را 
میــدان نبــرد می بــرد، یعنــی اگــر شــخصیت 
شــما مــرد، دیگــر قــادر بــه بــازی کــردن بــا او 
نخواهیــد بــود! ایــن ویژگــی خــود بســیار 
جالــب اســت ولــی فقــط هــم در مرحلــه 
اول شــاهد آن خواهیــد بــود. البتــه، علــت 
ایــن کار هــم مشــخص اســت: تمرکــز بــر 
مراحــل  در  اصلــی  شــخصیت های  روی 
قــرار  ســازندگان  اگــر  واقــع  در  بعــدی. 
بــود در تمــام طــول بــازی از ایــن ویژگــی 
نــام  بــه  چیــزی  دیگــر  می بردنــد،  بهــره 
“شــخصیت اصلــی” و “شــخصیت پــردازی” 
نمی کــرد  پیــدا  معنــا   Battlefield 1 در 
جنــگ  بــه  ســربازانی  بــا  صرفــاً  بایــد  و 
می پرداختیــم کــه جــز نــام، تاریــخ تولــد و 
از  دیگــری  اطاعــات  هیــچ  مــرگ،  تاریــخ 
آن هــا نداشــتیم. هــر کــدام از ایــن مراحــل 
ــد و  ــان دارن در زمــان و مکانــی خــاص جری
شــخصیت اصلــی منحصــر بــه فــرد خــود 
روایــت  را  و داســتانی متفــاوت  دارنــد  را 
می کننــد. تمامــی ایــن مراحــل، یــک وجــه 
دفــاع  بــرای  فــداکاری  دارنــد:  اشــتراک 
 Battlefield 1 خوشــبختانه  میهــن.  از 
توانســته بــه خوبــی شــخصیت هایی را در 
بطــن بــازی قــرار دهــد کــه برخــی از آن هــا 
نیســتند،  هــم  کارکشــته  جنگجویانــی 
ولــی در آن شــرایط، بــه چیــزی جــز تــاش 
نمی کننــد.  فکــر  دشــمن  شکســت  بــرای 
آن هــا  کنتــرل  شــما  کــه  شــخصیت هایی 
جوانــی  شــامل  می گیریــد  عهــده  بــر  را 
یــک  جنگجــو،  زنــی  بی تجربــه،  و  خــام 
بــرادر  یــک  اســترالیایی،  جنگــی  قهرمــان 
می  شــوند  جــوان  قماربــاز  یــک  و  فــداکار 
خــاص پــردازی  شــخصیت  کــدام،  هــر  و 

جنگ یعنی فداکاری برای میهن

جنگ جهانی اول
Bat-  تــا کنــون صحبت هــای زیــادی در مــورد رفتــن
اول شــده،  بــه دوران جنــگ جهانــی   tlefield 1
ــاه، خاصــه و گــذرا  ــی حــاال بیاییــد نگاهــی کوت ول
بــه ایــن فاجعــه بــزرگ تاریخی داشــته باشــیم. این 
جنــگ کــه در ســال 1914 و در پــی تــرور ولیعهــد 
امپراتــوری اتریــش – مجارســتان آغــاز شــد، یکــی 
تاریــخ  جنگ هــای  خونین تریــن  و  بزرگ تریــن  از 
ــا ابــد از آن بــه عنــوان لکــه ننگــی بــرای  اســت و ت
ــاد خواهــد شــد. در ایــن جنــگ،  جامعــه بشــری ی
غیــر  و  مســتقیم  طــور  بــه  بســیاری  کشــورهای 
مســئله  همیــن  و  داشــتند  دخالــت  مســتقیم 
موجــب شــده بــود تــا در ســرزمین های مختلفــی 
دو  هــر  ســرباز  میلیون هــا  شــود.  شــروع  جنــگ 
جبهــه متحدیــن و متفقیــن در ایــن جنــگ خونیــن 
کشــته شــدند و خانواده هــای آنــان در ســوگ فــرو 
رفــت. تعــداد زخمی هــای فاجعــه بســیار بــاال بــود و 
شــدت جراحــات آن هــا هــم متعــدد، از کســانی کــه 
چنــد خــراش ســاده برداشــتند تا کســانی کــه دچار 
معلولیــت یــا نقــص عضــو شــدند. مردمــان بی گنــاه 
بســیاری هــم در ایــن جنــگ خانمــان ســوز کشــته 
یــا زخمــی شــدند و بدتــر از آن، مجبــور بــه تــرک 
خانــه و کاشــانه خــود شــدند. حتــی کشــورهایی 
کــه بــه طــور مســتقیم در جنــگ دخالــت نداشــتند 
نیــز دچــار خســارات فراوانــی شــدند و ایــن جنــگ 
بــه طــور کلــی دنیــا را دگرگــون ســاخت. نبایــد ایــن 
نکتــه را هــم فرامــوش کنیــم کــه جنــگ جهانــی 
اول، مقدمــات جنــگ خونین تــری بــه نــام جنــگ 

جهانــی دوم را آمــاده کــرد.
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خــود را داشــته و در هــر قســمت هــم شــاهد 
شــخصیت های مکمــل متفاوتــی، متناســب 
بــا شــخصیت های اصلــی هســتیم. در بــازی 
حتــی شــخصیت واقعــی و معروفــی چــون 
 )Lawrence Of Arabia( عــرب  لورنــس 
نیــز وجــود دارد. اگــر بــا دقــت نــگاه کنیــم، 
خواهیــم دیــد کــه حتــی ایــن بخــش داســتانی 
بــه نوعــی بخــش آموزشــی بــازی هــم هســت 
و در هــر مرحلــه بــا جنــگ افزارهــای مختلفــی 
رو بــه رو خواهیــد شــد و از تجهیزاتــی خــاص 
و وســایل نقلیــه متفاوتــی اســتفاده خواهیــد 
 Rainbow Six: بــازی  مثــل  یعنــی  کــرد. 
Siege در ایــن بــازی هــم بخــش تــک نفــره 
در اصــل مخاطــب را بــرای بخــش چنــد نفــره 
ســازندگان  کــه  چنــد  هــر  می کنــد،  آمــاده 
بــه خوبــی بــا یــک تیــر دو نشــان زده انــد و 
چنــد داســتان کوتــاه امــا تاثیرگــذار را نیــز بــه 
مخاطــب هدیــه می دهنــد. پــس بخــش تــک 
نفــره بــازی را بــا مــوارد ســطح پایینــی چــون 
مقایســه  نمی تــوان   Rainbow Six: Siege
کــرد.  بــه صــورت مختصــر اشــاره کردیــم کــه 
فضاســازی بــازی عالــی اســت. بایــد گفــت 
کــه کار دایــس در خلــق اتمســفری ســنگین و 
ً شــبیه بــه هــر آن چــه در میادیــن نبــرد  کامــا
جنــگ جهانــی اول می گذشــته اســت، واقعــاً 
شــگفت انگیــز بــوده و بــدون شــک هــر کســی 
را بــه تحســین ایــن شــرکت وا مــی دارد. البتــه 
افکت هــای  و  صداگــذاری  چــون  مــواردی 
تخریــب  و  گرافیــک  خــوب،  بســیار  صوتــی 
پذیــری بــاال و ... نیــز تاثیــر داشــته اند ولــی 
بــه هــر حــال فضــای رعــب آوری کــه دایــس 
بخــش  در  شــک  بــدون  کــرده،  ترســیم 
بــه ســزایی دارد و  تاثیــر  نیــز  داســتانی آن 
بــه آن در همیــن بخــش هــم اشــاره  بایــد 
 Battlefield 1 می کردیــم. بخــش داســتانی

کیفیــت خوبــی دارد، ولــی ای کاش مقــداری 
هــم طوالنی تــر بــود تــا بیشــتر می توانســتیم 
از آن لــذت ببریــم. از آن جایــی کــه داســتان 
بــازی خطــی هــم هســت، تقریبــاً ارزش تکرار 
ــازی صفــر اســت و همیــن باعــث می شــود  ب

ــد. ــا کوتاهــی آن بیشــتر بــه چشــم بیای ت

از آن جایــی کــه نمی تــوان گیــم پلــی بــازی در 
بخــش تــک نفــره و چنــد نفــره را بــه صــورت مجــزا 
ــم  ــی گی ــه طــور کل ــن بخــش ب ــرد، در ای ــک ک تفکی
پلــی بــازی را )چــه در بخــش چنــد نفــره و چــه در 

ــم. ــن می بری ــر ذره بی ــره( زی ــک نف ــش ت بخ

بــازی،  تــم کلــی  بــا  بــازی دقیقــاً  گیــم پلــی 
یعنــی جنــگ جهانــی اول، تطابــق دارد. در 
نســخه های قبلــی چــه در بخــش چنــد نفــره 
و چــه در بخــش تــک نفــره عمدتــاً بایــد بــا 
جنــگ افزارهــای جدیــد به مبارزه با دشــمنان 
می پرداختیــم و نبردهــا، مــدرن بــود. اکنــون 
بازی با یک تغییر بزرگ مواجه شــده اســت: 
بازگشــت بــه گذشــته. رفتــن بــه دوران جنــگ 
جهانــی بــدون شــک باعــث بــه وجــود آمــدن 
بــوده  بــرای ســازندگان  بــزرگ  یــک چالــش 
بایــد تمامــی مدل هایــی  اســت. ســازندگان 
ً بــرای ســاح ها، جنگ افزارهــا و ...  کــه قبــا
را طراحــی کــرده بودنــد کنــار می گذاشــتند و 
ً از نــو طراحــی می کردنــد.  ایــن مــوارد را کامــا
دادن  انجــام  از  ســازندگان  خوشــبختانه 
ایــن کارهــا چشم پوشــی نکرده انــد و شــاهد 
آن نیســتیم کــه اســلحه ها، همــان کارایــی 
در  کــه  مدرنــی  اســلحه های  عملکــرد  و 
داشــته  را  می شــدند  یافــت   4  Battlefield
کنــد.  تفــاوت  ظاهرشــان  تنهــا  و  باشــند 
 ً کامــا اســلحه هایی  ابتــدا  از  ســازندگان 
جنــگ  در  کــه  اســلحه هایی  آن  بــا  مطابــق 
جهانــی اول مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد 
را مــورد اســتفاده قــرار داده انــد و هــر کــدام 
حتــی  یکدیگــر  بــا  کارایــی،  لحــاظ  از  هــم 
متفــاوت هســتند.  کــه شــده،  هــم  اندکــی 
لگــد  تنهــا در میــزان  ایــن تفاوت هــا  شــاید 
باشــد،  آن هــا  خشــاب  گنجایــش  و  زدن 
ولــی بــاز هــم ایــن تفاوت هــای ریــز باعــث 
شــده اند تــا اســلحه های موجــود در هــر دو 
بخــش تــک نفــره و چنــد نفــره بســیار متنــوع 
باشــند. بــه هــر حــال در یــک بــازی شــوتر 
تنــوع اســلحه ها یــک مســئله بســیار مهــم 
و اساســی بــه شــمار مــی رود و در نتیجــه، 
دایــس هــم بایــد بــه ایــن موضــوع بــه انــدازه 
کافــی توجــه می کــرد و خوشــبختانه همیــن 

طــور هــم شــده اســت. 

جنگ را از نزدیک تجربه کن
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تــا  کــه  هــم  نفــره  چنــد  بخــش  در  البتــه 
بــازی  از  مدت هــا شــاهد پشــتیبانی شــدن 
خواهیــم بــود و دایــس بســته های الحاقــی 
کــرد  خواهــد  عرضــه  آن  بــرای  را  مختلفــی 
کــه بــه افزایــش مــواردی چــون نقشــه ها و 
اســلحه ها و ... کمــک خواهــد کــرد. لگــد زدن 
اســلحه ها بــا توجــه بــه برهــه زمانــی کــه بــازی 
در آن جریــان دارد بســیار واقــع گرایانــه و 
طبیعــی اســت و بــه همیــن جهــت بــه طــور 
کلــی گان پلــی بــازی نیــز در ســطح باالیــی 
ــرای  ــوان یــک الگــو ب ــه عن ــد ب قــرار دارد و بای
ســازندگان دیگــر قــرار گیــرد. در وهلــه بعــدی 
بایــد بــه مبــارزات تــن بــه تــن اشــاره شــود 
و شــیوه جدیــدی کــه دایــس بــرای توســعه 
آن هــا مــورد اســتفاده قــرار داده اســت. دیگــر 
بــرای  نظامــی  چاقــوی  یــک  تنهــا  بــازی  در 
اســتفاده وجــود نــدارد و ســاح ســردی کــه 
ــد  ــرار دهی ــد مــورد اســتفاده ق شــما می توانی
می توانیــد  مثــاً،  اســت.  تعویــض  قابــل 
یــک بیــل کوچــک، یــک پتــک و ... را بــرای 
اســتفاده انتخــاب کنیــد و بــه همیــن جهــت، 
آوردن  در  پــای  از  انیمیشــن های  دیگــر 
ــه ماننــد  ــه وســیله ســاح ســرد ب دشــمنان ب
ســابق نیســت و تغییراتــی را بــه خــود دیــده 
اســت. در ایــن میــان بــد نیســت بــه مخفــی 
کاری هــم اشــاره کنیــم کــه بــاز در بازی وجود 
از آن هــم توصیــه  اســتفاده  اتفاقــاً  و  دارد 
می شــود، ولــی متاســفانه بــه علــت هــوش 
دشــمنان  پرایــراد  و  نوســان دار  مصنوعــی 
نمی توانیــد انتظــار یــک تجربــه دلچســب را 
در صــورت پیشــروی در مراحــل بــه شــیوه 
مخفیانــه داشــته باشــید و مطمئــن باشــید 
هــوش  زمینــه  در  باگ هایــی  بــا  گاهــاً  کــه 
شــد  خواهیــد  مواجــه  دشــمنان  مصنوعــی 
کــه بــدون شــک از ارزش کلــی بــازی خواهــد 
هــوش مصنوعــی دشــمنان  البتــه  کاســت. 
بــر روی درجــات ســختی باالتــر قابــل قبــول 

اســت و آن هــا بــرای از پــای در آوردن شــما 
کــرد،  نخواهنــد  فروگــذار  تاشــی  هیــچ  از 
ولــی در هنــگام مخفــی کاری ایــن مشــکل 
در  کــه  هرچنــد  می آیــد  بــه چشــم  بیشــتر 
هــم  بــازی  معمــول  و  اکشــن  رونــد  همــان 
چشــم  بــه  زمینــه  ایــن  در  ایراداتــی  گاهــاً 
می خــورد. حــاال کــه بــه ایــن مســئله اشــاره 
کردیــم، بــد نیســت ایــن نکتــه را هــم متذکــر 
شــویم کــه حتــی هنگامــی کــه شــما یارانــی را 
بــه همــراه خــود داریــد، نبایــد از آن هــا انتظــار 
انجــام کار خاصــی را داشــته باشــید چــرا کــه 
بیــن  از  بــرای  تاشــی  کوچک تریــن  آن هــا 
آن هــا  نمی دهنــد.  انجــام  دشــمنان  بــردن 
گاهــاً  کــه  هســتند  دهنــده  آزار  قــدری  بــه 
آرزو می کنیــد کاش آن هــا جلــوی دســت و 
را  شــما  کار  و  نمی گرفتنــد  قــرار  شــما  پــای 
ایــن مشــکل هــوش  ســخت تر نمی کردنــد! 
مصنوعــی )چــه در زمینــه یــاران خــودی و چــه 
 Battlefield دشــمنان( مدت هاســت کــه در
بــه چشــم می خــورد و متاســفانه هنــوز هــم 
ایــن مشــکل برطــرف نشــده اســت. در مــورد 
طراحــی مراحــل بخــش تــک نفــره هــم بایــد 
ــا هوشــمندی تمــام صــورت  گفــت ایــن کار ب
ً گیــم پلــی بــه داســتان گــره  گرفتــه اســت. اوال
خــورده، یعنــی هــر کاری کــه در بــازی انجــام 
می دهیــد بــا داســتان ارتبــاط تنگاتنگــی دارد 
و بــه نوعــی بازســازی برخــی از اتفاقــات مهــم 

جنــگ جهانــی اول اســت. دومــاً همــان طــور 
کــه پیش تــر هــم گفتــه شــد، بخش تــک نفره 
بــازی بــه شــما نحــوه کار بــا جنــگ افزارهــای 
بتوانیــد  تــا  می دهــد  آمــوزش  را  مختلــف 
بهتریــن  نفــره  چنــد  بخــش  در  آن هــا  از 
چنــد  بخــش  مــورد  در  ببریــد.  را  اســتفاده 
ً تــا 64 بازی بــاز  نفــره هــم بایــد گفــت کــه اوال
می تواننــد در آن بــه بــازی کــردن بپردازنــد. 
ایــن بــه آن معناســت کــه هنــوز هــم شــاهد 
نســخه های  حماســی  و  عظیــم  نبردهــای 
قبلــی هســتیم. نکتــه بعــدی هــم آن اســت 
کــه در بــازی 6 حالــت و 9 نقشــه وجــود دارد 
کــه ایــن مقــدار مســلماً در آینــده افزایــش 
نقــاط  شــامل  نقشــه ها  یافــت.  خواهــد 
گوناگونــی از جهــان می شــوند، از خاورمیانــه 
گرفتــه تــا کوه هــای آلــپ و ... و البتــه ایــن 
لوکیشــن های  بــا  هــم  چنــدان  نقشــه ها 
حــاالت  نیســتند.  غریبــه  داســتانی  بخــش 
مختلــف نیــز هــر یــک حتــی اندکــی هــم کــه 
کل  در  و  دارنــد  تفــاوت  یکدیگــر  بــا  شــده 
شــاهد تجربــه بســیار خوبــی در بخــش چنــد 
نفــره هســتیم کــه توصیــف جذابیت هــای آن 
بــه صــورت مکتــوب کاری بــس ســخت اســت 
و بــه همیــن خاطــر، بیــش از ایــن بــا توضیــح 
در رابطــه بــا آن شــما را ذوق زده نمی کنیــم 
و توصیــه می کنیــم حتمــاً آن را تجربــه کنیــد.
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از لحــاظ گرافیکــی بــا یــک عنــوان شــگفت 
انگیــز رو بــه رو هســتیم. بــازی بــه شــدت 
زیبــا و چشــم نــواز اســت و بــدون هیــچ شــک 
و شــبهه ای، در زمــره 3 بــازی برتــر امســال 
دایــس  می گیــرد.  قــرار  گرافیکــی  لحــاظ  از 
بــار دیگــر توانســته تــا بــا اســتفاده از موتــور 
قدرتمنــد فراســت بایــت )Frostbite( دســت 
به خلق یک شگفتی بزند و همه را انگشت 
بــه دهــان بگــذارد. دایــس خــود بــه عنــوان 
ــور گرافیکــی، بــدون شــک  ســازنده ایــن موت
بهتــر از هــر اســتودیو دیگــری بلــد اســت تــا از 
آن کار بکشــد و یــک خروجــی بســیار خــوب 
اســت  بهتــر  پــس  بگیــرد،  تحویــل  نیــز  را 
 Need For Speed: تجربــه عناوینــی چــون
 Plants Vs Zombies: Garden و Rivals
Warfare 2 را کنــار بگذاریــد. البتــه هــر دوی 
ایــن  از  کــه  )و دیگــر عناوینــی  آن عناویــن 
موتــور گرافیکــی اســتفاده کردنــد( از لحــاظ 
داشــتند  قــرار  خوبــی  ســطح  در  گرافیکــی 
ولــی بــرای نشــان دادن قــدرت ایــن موتــور، 
فقــط بایــد کار را بــه دســت دایــس ســپرد و 
مــا نیــز بــرای دیــدن بهتریــن خروجــی ممکــن 
از ایــن موتــور، فقــط بایــد بــه عناویــن ایــن 

 Battlefield 1 در  کنیــم.  دقــت  اســتودیو 
همــه چیــز رنــگ و بــوی متفاوتــی می دهــد. 
انگیــز  شــگفت  نورپــردازی  بــه  بایــد   ً اوال
ــه وجــود آمــدن  ــم کــه باعــث ب ــازی بپردازی ب
جلوه هــای بــی نظیــری شــده اســت. طلــوع و 
غــروب خورشــید، رد شــدن پرتوهــای نــور از 
ال بــه الی شــاخه های درختــان و ... باعــث 
شــده اند تــا بــازی بســیار زیبــا و چشــم گیر بــه 
نظــر برســد. از ســوی دیگــر کیفیــت بافت هــا 
و  دارد  قــرار  خوبــی  بســیار  ســطح  در  نیــز 
چهره هــای بعضــاً بــی روح نســخه های قبلــی 
انــدک  بهبودهایــی هرچنــد  بــا  اینجــا  هــم 
مواجــه شــده اند. جلوه هایــی نظیــر بــارش 
و  آتــش  جرقه  هــای  حتــی  و  آتــش  بــاران، 
هســتند  معلــق  بــاد  در  کــه  خاکســترهایی 
ــز بســیار چشــم نواز هســتند. افکت هــای  نی
دود هــم کــه از زمــان Battlefield 3 تبدیــل 
بــه نوعــی امضــا بــرای گرافیــک ایــن ســری 
شــگفت  کیفیــت  اینجــا  نیــز  بودنــد  شــده 
پذیــری  تخریــب  مــورد  در  دارنــد.  انگیــزی 
بــاز خودتــان در  اگــر چیــزی نگوییــم،  هــم 
خواهیــد یافــت کــه بــه خاطــر اســتفاده از 
موتــور گرافیکــی فراســت بایــت بــا عنوانــی 

فوق العــاده طــرف خواهیــد بــود.

جلوه خونین جنگ

ــور قدرتمنــدی اســت و در  فراســت بایــت موت
فراســت  زمانــی،  نیســت.  شــکی  هیــچ  ایــن 
بایــت موتــور اختصاصــی دایــس بــود و بــس. 
اســتودیو  ایــن  محصــوالت  در  فقــط  یعنــی 
از آن اســتفاده می شــد و اگــر هــم از آن در 
محصــوالت دیگــری اســتفاده می شــد، تعــداد 
ــود. حتــی در ســال 2010  آن هــا بســیار کــم ب
هم که نسخه ای از Medal Of Honor عرضه 
ــد نفــره آن  شــد و دایــس ســازنده بخــش چن
اســتودیو  نفــره  تــک  بخــش  )ســازنده  بــود 
فراســت  از  اســتفاده  اجــازه  بــود(،  دیگــری 
بــازی صــادر  بایــت در بخــش تــک نفــره آن 
نشــد و بخــش تــک نفــره آن بــا اســتفاده از 
موتــور آنریــل انجیــن 3 توســعه یافــت. البتــه 
کــم کــم و بــا معرفــی فراســت بایــت 2، عناویــن 
دیگــری هــم از ایــن موتــور گرافیکــی اســتفاده 
کردنــد ولــی بــدون شــک اوج اســتفاده از ایــن 
موتــور از آغــاز نســل هشــتم صــورت گرفتــه 
 )Electronic Arts( آرتــز  الکترونیــک  اســت. 
بــه نظــر قصــد دارد تــا از فراســت بایــت بــرای 
کنــد،  اســتفاده  خــود  محصــوالت  تمامــی 
چــرا کــه حداقــل تــا کنــون کــه بــرای تمامــی 
ایــن  از  نســل  ایــن  Need For Speedهــای 
 FIFA موتــور اســتفاده کــرده، بــرای توســعه
و عناویــن  اســتفاده شــد  موتــور  ایــن  از   17
ــه  ــده ب ــز در آین ورزشــی دیگــر ایــن شــرکت نی
 Star ایــن موتــور روی خواهنــد آورد و البتــه
Wars آخــر هــم از ایــن موتــور اســتفاده کــرد. 
Bio- بایــوور  عناویــن  حتــی  میــان  ایــن  )در 
 Dragon Age: Inquistion نیــز یعنــی )Ware
و Mass Effect: Andromeda از ایــن موتــور 
الکترونیــک  شــاید  کــرد.  خواهنــد  اســتفاده 
ــور  ــا اســتفاده از ایــن موت ــز تصمیــم دارد ت آرت
را رســماً بــرای تمامــی اســتودیوهایش اجبــاری 
کنــد و دیگــر از موتورهــای دیگــر بــرای توســعه 

عناویــن خــود، اســتفاده نکنــد.

فراست بایت، موتوری برای تمام فصول
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تخریــب پذیــری بــازی بــه حــدی باالســت کــه 
بــه شــما حــس حضــور در یــک میــدان جنــگ 
واقعــی دســت می دهــد، چــرا کــه بــه هیــچ 
کــرد و  اعتمــاد  مانــع و پوششــی نمی تــوان 
هــر لحظــه امــکان فــرو ریختــن آن هــا وجــود 
دارد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه بــازی بــه 
صــورت 60 فریــم بــر روی کنســول ها اجــرا 
ایــرادات  برخــی  از  اگــر  حــال  و  می شــود 
فنــی چــون افــت فریم هایــی کــه بعضــاً رخ 
کار  ســازندگان  بگیریــم،  فاکتــور  می دهنــد 
بــازی  داده انــد.  انجــام  خوبــی  بــه  را  خــود 
بــا  کــه  هــم  شــخصی  رایانه هــای  روی  بــر 
هیــچ محدودیتــی مواجــه نیســت و افــرادی 
دسترســی  قدرتمنــد  رایانه هــای  بــه  کــه 
مراتــب  بــه  کیفیتــی  بــا  می تواننــد  دارنــد، 
تجربــه  از  کنســول ها  بــه  نســبت  باالتــر 
بــر  چــه  بــازی  ببرنــد.  لــذت   Battlefield 1
رایانه هــای  بــر روی  و چــه  روی کنســول ها 
 3 جــزو  گرافیکــی  لحــاظ  از  شــخصی، 
عنــوان برتــر امســال اســت و چــه دارنــدگان 
کــه  آن هایــی  چــه  و  شــخصی  رایانه هــای 

یــک  انتظــار  می تواننــد  دارنــد،  کنســول 
باشــند.  داشــته  را  مطلــوب  بســیار  تجربــه 
عملکــرد  دایــس  نیــز  صداگــذاری  لحــاظ  از 
 Battlefield اســت.  داشــته  خوبــی  بســیار 
1 عنوانــی بــا محوریــت جنــگ جهانــی اول 
اســت، جنگــی کــه در کشــورهای مختلفــی 
در جریــان بــوده و جبهه هــای مختلفــی هــم 
درگیــر آن بوده انــد. از آن جایــی کــه مراحــل 
بــازی نیــز هــر یــک در مکان هــای مختلفــی 
جریــان دارنــد و شــخصیت ها نیــز هــر یــک 
ملیــت متفاوتــی دارنــد، دایــس بایــد انتخــاب 
مــی داد.  انجــام  خوبــی  بــه  را  صداگــذاران 
و  شــده  هــم  طــور  همیــن  خوشــبختانه 
دایــس توانســته صداگــذاران ماهــری را بــرای 
ایــن بــازی انتخــاب کنــد. بــه طــور مثــال حتــی 
ایتالیایــی و  آن شــخصیت هایی کــه ملیــت 
انگلیســی  خــاص  لهجه هــای  بــا  دارنــد،   ...
صحبــت می کننــد. حتــی شــخصیت هایی کــه 
از کشــورهای مختلف انگلیســی زبان )یعنی 
اســترالیا، انگلیس و آمریکا( نیز هســتند هر 
کــدام بــا لهجــه خــاص و منحصــر بــه کشــور 

از  نشــان  ایــن  و  می کننــد  صحبــت  خــود 
دقــت دایــس بــه جزئیــات ایــن چنینــی دارد. 
نیــز وضعیتــی مشــابه  بــازی  موســیقی های 
دارنــد. خوشــبختانه آهنگســازان بــازی یعنــی 
پَتریــک اَنــدرن )Patrick Andren( و یوهــان 
 )Johan Söderqvist( سودرکویســت 
توانســته  اند آهنگ هــای متنــوع و بــه شــدت 
باکیفیتــی را تهیــه کننــد. موســیقی ها دقیقــاً 
می شــوند  پخــش  بایــد،  کــه  هنگامــی  در 
و هــم هیجــان شــما را بــاال می برنــد و هــم 
شــما را بــرای رویدادهــای پیــش رو، تــا حــدی 
آمــاده می کننــد. وقتــی هــم کــه الزم اســت 
بــازی آرام شــود، موســیقی هایی آرام پخــش 
می شــود و در حقیقــت بــه فضاســازی بــازی 
دیگــر  صوتــی  افکت هــای  می کنــد.  کمــک 
حتــی  و  انفجارهــا  گلوله هــا،  صــدای  نظیــر 
در  نیــز  شــخصیت ها  رفتــن  راه  و  دویــدن 
ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد و ایــرادی بــه 

آن هــا وارد نیســت.

ــا Battlefield 1 ثابــت کــرد کــه کیفیــت برایــش  دایــس بــه خوبــی ب
اهمیــت باالیــی دارد و دوســت نــدارد تــا بــه بهانــه مبــارزه ســاالنه بــا 
Call Of Duty، کیفیــت و رضایــت مخاطبــان را فــدا کنــد. بــار دیگــر 
ثابــت شــد کــه بهــره بــردن از ایــده ای کــه کمتــر از آن اســتفاده شــده، 
می توانــد موجبــات موفقیــت یــک بــازی را فراهــم آورد و اآلن هــم 

دایــس بــا بازگشــتن بــه زمــان جنــگ جهانــی اول و دمیــدن روحــی 
تــازه بــه کالبــد ایــن ســری کــه مدت هــا بــود بــه ســراغ جنگ هــای 
بــازی مانــدگار  یــک   Battlefield 1 از توانســت  بــود،  رفتــه  مــدرن 
و بســیار خــوب خلــق کنــد. بــدون هیــچ شــکی، Battlefield 1 از 
بهتریــن شــوترهای ایــن نســل اســت و تجربــه اش بــر همــگان امــری 

واجــب.

جنگ هیچ گاه تمامی ندارد
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ســال ها  ایــن  در  کــه  اســت  کســی  کمتــر 
اخبــار بازی هــا را پیگیــری کــرده باشــد و نــام 
Sky- .بــه گوشــش نخــورده باشــد Skyrim
rim عنــوان پنجمیــن نســخه رســمی ســری 
در  کــه  اســت   The Elder Scrolls موفــق 
ســال 2011 عرضــه شــده و غوغایــی عظیــم 
در میــان طرفــداران ســبک نقش آفرینــی بــه 
پــا کــرد. ایــن بــازی عنوانبســیارباکیفیتی بــود 
ــازی در زمــان عرضهــو  و گســتردگی جهــان ب
حتــی تاکنــون کــم نظیــر بــوده اســت. حــال 
بتــزدا  شــرکت  ســال،   5 گذشــت  از  بعــد 
باکیفیتــی  را  آن  شــده  بازســازی  نســخه 
نســل  کنســول های  و   PC بــرای  باالتــر 
هشــتم منتشــر کــرده اســت کــه در ادامــه بــه 

می پردازیــم. آن  بررســی 
قبــل از شــروع نقــد بایــد بــه ایــن موضــوع 
اشــاره کــرد کــه در ایــن نقــد بــا وجــود ایــن 
ولــی  می کنیــم  بررســی  را  بــازی  کل  کــه 
طبیعتاًبخش هایــی کــه نســبت بــه نســخه 
اول بــازی تغییــرات کمــی داشــته اند، کمتــر 

توجــه هســتند. مــورد 
کمــی  بــازی،  خــود  بــه  پرداختــن  از  پیــش 
Sky- اولیــ نســخه  موفقیت هــای  مــورد  هدر 
ایــن  اگــر در   ً rim توضیــح می دهم.احتمــاال
چنــد ســاله دنیــای بازی هــا را پیگیــری کــرده 
البتــه  و  شــنیده اید  را  بــازی  نــام  باشــید، 
خیلی هــا هــم قطعــاً بــازی را انجــام داده انــد. 
 2011 ســال  در  بــازی  ایــن  اولیــه  نســخه 
ــز انتظــارات  عرضــه شــد و قبــل از عرضــه نی
نیــز  بــازی  و  آن می رفــت  از  زیــادی  بســیار 
اســتقبال  بــا  شــدت  بــه  خــود،  عرضــه  بــا 
از  چــه  و  منتقــدان  طــرف  از  چــه  خوبــی 
رو شــد. در همــان  بــه  رو  بازیبازهــا  طــرف 
بــه  بــازی  از  نســخه  میلیــون   7 اول  هفتــه 
فروشگاه هایخرده فروشــی عرضــه شــد و در 
ــی  ــازی نمــرات فوق العــاده باالی عیــن حــال ب
بــرای  آن  نمــرات  میانگیــن  و  کــرد  کســب 
نســخه Xbox 360 در ســایت متاکریتیک به 
نمــره فوق العــاده بــاالی 96 از 100 می رســد. 
و  ســال  بــازی  بهتریــن  تعییــن  مراســم  در 
همچنیــن از نظــر بســیاری از ســایت ها، ایــن 
Bat-  بــازی بــا وجــود رقبــای قدرتمنــدی چــون
man: Arkham City، Uncharted 3، Por-
 The Legend of Zelda: Skyward و tal 2

بهتریــن  عنــوان  بــه  ســال  آن  در   Sword
انتخــاب شــد. فــروش نســخه  بــازی ســال 
اصلــی بــازی نیــز تــا بــه حــال در حــدود 20 
میلیــون نســخه در مجمــوع روی PC و دو 
کنســول نســل هفتمــی گــزارش شــده ســت.
ــاه بــه ســراغ خــود بــازی  ــا ایــن مقدمــه کوت ب
بــازی  داســتان  بــه  همــه  از  اول  برویــم. 
زمینــه  در   Skyrim عنــوان  می پردازیــم. 
داســتانی از دو بُعــد قابــل بررســی اســت؛ 
دیگــری  و  بــازی  اصلــی  داســتان  یکــی 
محیــط  گســتردگی  و  فرعــی  مأموریت هــای 
بــه  اول  جانبــی.  داســتان های  وجــود  و 
داســتان اصلــی بــازی می پردازیــم. در شــروع 
ــام  ــوان، شــما در نقــش فــردی کــه ن ــن عن ای
ــان  و چهــره و ویژگی هایظاهــری اش را خودت
بــه  او  می شــوید.  ظاهــر  می کنیــد،  تعییــن 
نــام  بــه  شورشــی هایی  فرمانــده  همــراه 
Stormcloacks در حــال انتقــال بــه محــل 
Impe-  اعــدام هســتند تــا بــه دســت گــروه
از  بعــد  شــوند.  اعــدام  امپراتــوری  یــا   rial
رســیدن آن هــا بــه محــل اعــدام و درزمانــی 
کــه مراســم در شــرف وقــوع اســت ناگهــان 
واقعــه ای پیــش بینــی نشــده روی می دهــد. 
در  اژدهایــان  کلــه  و  ســر  ســال ها  از  بعــد 
از  یکــی  و  شــده  پیــدا   Skyrim ســرزمین 
و  می کنــد  حملــه  اعــدام  محــل  بــه  آن هــا 
اقــدام بــه کشــتن ســربازان و ویــران کــردن 
محیــط می کنــد. ایــن مســئله فرصــت را بــرای 
شــخصیت اصلــی و یکســری از افــراد فراهــم 
می کنــد تــا از محــل اعــدام بگریزنــد و ایــن 

تــازه آغــاز ماجراســت. بعــد از طــی وقایعــی 
شــخصیت اصلــی داســتان متوجــه می شــود 
کــه در اصــل از نســل اژدهایــان اســت و از 
Dovahki-  ایــن رو افــراد آشــنا او را بــه نــام

in )یــا Dragonborn بــه معنــی اژدهــازاده( 
ــی  ــل توانای ــن دلی ــد. او بــه همی صــدا می کنن
مخصــوص  جادوهــای  از  یکســری  اجــرای 
خطــوط  می توانــد  و  دارد  را  اژدهایــان 
باســتانی را بخوانــد. بعــد از طــی وقایعــی او 
Aldu-  می فهمــد کــه اژدهایــی پلیــد بــه نــام
in قصــد نابــودی تمــام دنیــا را دارد و بقیــه 

می گیرنــد. شــکل  داســتانی  وقایــع 
داســتان بازی از نظر تم و زمینه کلی بســیار 
خــوب اســت و بــه شــدت فضــای حماســی ای 
بــرای ســاخت چنیــن بازی هایــی مــورد  کــه 
بــه عــاوه  نیــاز اســت را فراهــم می کنــد و 
ً بازیبــاز را تــا انتهــا  در طــول بــازی نیــز کامــا
بــه ســبب کشــف همیــن نــکات اســرار آمیــز 
بــازی  ایــن حــال  بــا  مشــتاق نگــه مــی دارد. 
مــورد دارد.  ایــن  نیــز در  ایراداتــی اساســی 
اولیــن موضــوع مربــوط بــه ایــن می شــود کــه 
خــط داســتانی اصلــی ایــن بــازی بــه نســبت 
مأموریت هــای فرعــی آن و وســعت دنیــای 
بــازی بــه شــدت کوتــاه اســت. البتــه هــر چنــد 
بازی هــا  از  خیلــی  از  همچنــان  بــازی  ایــن 
بــه  توجــه  بــا  ولــی  دارد  زمــان طوالنی تــری 
چنیــن حجــم عظیمــی از محیــط، در زمینــه 
از  کوتاه تــر  بــازی  طــول  اصلــی  داســتان 
نیــز  دیگــر  مــورد  اســت.  انتظــار  مــورد  حــد 
مربــوط  بــازی  پردازی هــای  شــخصیت  بــه 
می شــود. در حالــی کــه چنیــن داســتان هایی 
نیــاز  پرشــماری  بســیار  شــخصیت های  بــه 
دارنــد و بــا وجــود ایــن کــه در ایــن بــازی نیــز 
رو هســتیم  بــه  رو  شــخصیت هایزیادی  بــا 
ولــی تعــداد بســیار کمــی از آن هاشــخصیت 
پــردازی خــوب و حســاب شــده ای دارنــد و 
بتوانیــم  کــه  نیســتند  طــوری  بیش ترآن هــا 
کنیــم.  توصیــف  ماندنــی  یــاد  بــه  را  آن هــا 
بــا ایــن حــال بعضــی از شــخصیت ها نظیــر 
Al- یعنــی اصلــی  منفــی  شــخصیت   خــود 
duin پرداخــت بســیار خوبــی دارنــد امــا در 
بــه  بــازی  بیش ترکاراکترهــای  حــال  عیــن 
خوبــی پرداخــت نشــده اند و اســتفاده خیلــی 
زیــادی از پتانســیل حضــور آن هــا در داســتان 

نمی شــود.
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بــازی  داســتان  می تــوان  کــه  دیگــری  بعــد 
مأموریت هــای  مــورد  در  کــرد،  بررســی  را 
فرعــی و گســتردگی داســتانی بــازی جــدای از 
داســتان اصلــی اســت. در ایــن زمینــه بــدون 
شــک Skyrim یــک شــاهکار اســت. بــی راه 
انجــام  از  بعــد  حتــی  بگوییــم  کــه  نیســت 
نــکات  هــم  هنــوز  بــازی  ایــن  100 ســاعت 
پنهــان فراوانــی را در خــود جــای داده اســت. 
حجــم مأموریت هــای فرعــی بــازی بــه شــدت 
باالســت و در عیــن حــال بخــش عظیمــی 
از آن هــا داســتان بســیار خوبــی هــم دارنــد 
کــه حتــی بعضــاً از نظــر جزئیــات و کیفیــت 
در حــد داســتان اصلــی بــازی و شــاید بهتــر 
از آن هســتند. محیــط بــازی از نظــر ابعــاد 
بســیار گســترده اســت و بــه راســتی کمتــر 
عنوانــی اســت کــه تــا ایــن حــد محتــوا داشــته 
باشــد. هــر جــای بــازی کــه برویــد، داســتانی 
منحصــر بــه فــرد انتظارتــان را می کشــد و بــه 
راســتی بــا وجــود ایــن کــه 5 ســال از عرضــه 
بــازی گذشــته اســت ولــی نمی تــوان بیــش از 
یکــی دو عنــوان پیــدا کــرد کــه از نظــر حجــم و 

ابعــاد بــازی در حــد آن بــوده باشــند.
بــه  مربــوط  بــازی  داســتانی  دیگــر  مســئله 
Spe- نســخه  در  می شــود.  آن  هــای   DLC
بــازی   DLC ســه  هــر  بــازی   cial Edition

Drag- و Dawnguard، Hearthfire  یعنــی
یعنــی  اول  دانلــود  قابــل  بســته   .onborn
خــاص  و  جــذاب  داســتانی   Dawnguard
دارد. داســتان ایــن بســته در مــورد ومپایرهــا 
در  چنــد  هــر  اســت.  آن هــا  شــکارچیان  و 
نیــز  اصلــی  نســخه  فرعــی  مأموریت هــای 
ایــن افــراد حضــور داشــتند ولــی از پتانســیل 
آن هــا بــه طــور کامــل اســتفاده نشــد و در 
نتیجــه ســازندگان ایــن DLC را بــرای بــازی 
عرضــه کردنــد. در ایــن بســته قابــل دانلــود 
شــما بایــد طــرف یکــی از دو گــروه ومپایرهــا 
ــارزه و  ــه مب ــد و ب ــا شکارچیانشــان را بگیری ی
بــرای شکســت  کــردن خــط داســتانی  طــی 
گــروه دیگــر بپردازیــد. ضمــن ایــن کــه گــروه 
پیوســتن بــه گــروه ومپایرهــا امــکان تبدیــل 
شــدن شــما بــه یــک ومپایــر و هیــوالی واقعــی 
 Hearthfire را فراهــم می کنــد. دی ال ســی
فقــط  و  نــدارد  خاصــی  داســتانی  محتــوای 
امــکان ســاخت خانــه و یــک ســری امکانــات 
بــازی  بــه  را  دیگــر  تأثیرگــذار  ولــی  جانبــی 
کــه  بــازی   DLC آخریــن  می کنــد.  اضافــه 
Dragonborn نــام دارد، بــا حملــه گروهــی از 
اعضــای یــک فرقــه بــه شــما شــروع می شــود. 
پــس ازآن شــما متوجــه می شــوید کــه آنــان 
کــه   )Miraak( میــراک نــام  بــه  از شــخصی 

خــود را اولیــن اژدهــازاده می نامنــد فرمــان 
کشــتن شــما را دارنــد و از ایــن رو شــخصیت 
اصلــی راهــی ســرزمینی دیگــر می شــود تــا بــا 
ایــن شــخص مقابلــه کنــد. در ایــن DLC یــک 
ً جدیــد و بــزرگ بــه بــازی اضافــه  محیــط کامــا
شــده کــه هــر چنــد از نظــر ابعــاد قطعــاً در 
حــد محیــط اصلــی بــازی نیســت ولــی بــا ایــن 
ــا  حــال بــه طــور کلــی بــه عنــوان یــک DLC ب
حجــم خوبــی از داســتان رو بــه رو هســتیم.
بــا همــه این هــا بایــد گفــت کــه اســکایریم در 
زمینــه ســرگرم کننــده بــودن و داســتان خوب 
وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام داده اســت. 
هــر چنــد داســتان اصلــی بــازی می توانســت 
طوالنی تــر و بهتــر باشــد ولــی ایــن ضعــف بــا 
وجــود مراحــل فرعــی فوق العــاده کــه بعضــاً 
بــه  هســتند  کامــل  داســتان  یــک  حــد  در 
خوبــی پوشــش داده می شــود و بــا عنوانــی 
رو  بــه  رو  محتــوا  نظــر  از  گســترده  بســیار 
نمی تــوان  راحتی هــا  ایــن  بــه  کــه  هســتیم 

ســر از همــه رازهــای آن در آورد.
زمینــه دیگــری کــه بایــد بررســی شــود، گیــم 
پلــی بــازی اســت. Skyrim بــدون شــک یکــی 
در  اخیــر  ســال  چنــد  بازی هــای  برتریــن  از 
زمینــه گیــم پلــی اســت. اولیــن مســئله در 
مــورد گیــم پلــی بــازی کــه مرتبــط بــا داســتان 
اشــاره  آن  بــه  پیش تــر  و  هســت  نیــز  آن 
شــد، گســتردگی آن اســت. بــه دلیــل حجــم 
بــاالی محتواهــای مختلــف بــازی بــا حجــم 
بــازی  انجــام در  قابــل  از کارهــای  عظیمــی 
رو بــه رو هســتیم کــه دســت شــما را بــرای 
ً بــاز می گــذارد. انــواع  کارهــای مختلــف کامــا
اقســام کارهــا از گشــت و گــذار در شــهر و 
دشــت گرفتــه تــا تبدیــل شــدن بــه گرگینــه و 
ومپایــر در بــازی امــکان پذیــر اســت و همــه 
این هــا باعــث می شــود کــه بعــد از پنــج ســال 
بزرگ تریــن  از  یکــی  همچنــان  اســکایریم 

بازی هــا از نظــر گیــم پلــی باشــد.
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امــا بایــد بــه خــود مکانیک هــای اساســی گیــم پلــی بــازی اشــاره کنیــم. 
اول از همــه بــه سیســتم مبــارزات بــازی می پردازیــم. می تــوان گفــت 
گیــم پلــی بــازی تنهــا در یــک بخــش کمــی ضعــف دارد و آن هــم 
همیــن سیســتم مبــارزات اســت. هــر چنــد بعضــی از کارهــا نظیــر 
تیرانــدازی بــا کمــان یــا جادوگــری بــه خوبــی در بــازی پیــاده شــده اند 
ً باعــث هیجان انگیــز کــردن بــازی شــده اند ولــی از طرفــی  و کامــا
بــازی ضعف هایــی دارنــد کــه باعــث می شــوند  مبــارزات تن به تــن 
گاهــی اوقــات نتــوان از گیــم پلــی آن لــذت کافــی را برد.اصلی تریــن 
مشــکل نبردهایتن به تــن عــدم برخــورد ســاح بــه دشــمن در بســیار 
از مواقــع اســت و تنظیــم مناســب دوربیــن طــوری کــه بــه دشــمن 
صدمــه و آســیب وارد شــود خیلــی روان انجــام نمی شــود. بــدون 
شــک ســازندگان می توانســتند کمــی تــاش بــرای برطــرف کــردن ایــن 
مشــکل در نســخه Special Edition انجــام دهنــد ولــی آن طــور کــه 

ــد و شــاید در ایــن زمینــه تــاش نکرده انــد. بای
مکانیــک دیگــر بــازی مربــوط بــه سیســتم Level Up کــردن می شــود. 
ــاده ســازی شــده  ــازی پی ــی در ب ــه خوب ــه طــور کامــل ب ــن بخــش ب ای
طیــف  بــه  خــود،  شــخصیت  بردنقدرت هــای  بــاال  بــرای  و  اســت 
بســیار عظیمــی از قابلیت هــا دسترســی داریــد کــه بــا بــاال بــردن
Level شــخصیتتان کــه در اثــر مبــارزات انجــام می شــود، می توانیــد 
آن هــا را انتخــاب کنیــد. ایــن قابلیت هــا کــه از آن هــا بــا نــام Perk یــاد 
ــه صــورت یــک ســری صــورت  می شــود در منــوی Level Up کــردن ب
فلکــی وجــود دارنــد کــه هــر ســتاره آن یــک Perk اســت و قابلیت هــای 
شــما را افزایــش می دهــد. ایــن Perk هــا نیــز تنــوع بســیار باالیــی 
دارنــد و از توانایی هایمکالمــه ای شــخصیت گرفتــه تــا توانایی هــای 
مبارزاتــی و جادوگــری او را شــامل می شــوند. تنــوع بســیار باالیــی در 
میــان Perk هــا وجــود دارد و بعضــی از آن هــا بــه صــورت درصــدی 
قــدرت شــخصیت را بــاال می برنــد و بعضــی نیــز بــه طــور کامــل یــک 
توانایــی جدیــد بــه شــخصیت اضافــه می کننــد کــه باعــث افزایــش 

المان هــای اکشــن بــازی می شــود.
صحبــت از المان هــای اکشــن شــد؛ Skyrim نســبت بــه نســخه قبلــی 
تــری  اکشــن  عنــوان   Oblivion یعنــی   The Elder Scrolls ســری 
ــازی باعــث  ــن موضــوع در زمــان عرضــه ب محســوب می شــود و همی
شــد کــه بعضــی از طرفــداران نســخه قبلــی انتقاداتــی نســبت بــه 
بــازی داشــته باشــند کــه چــرا ســطح اکشــن آن بــاال رفتــه و بــازی یــک 
RPG خالــص نیســت. هــر چنــد ایــن انتقــادات شــاید تــا حــدودی بــه 
جــا باشــند ولــی نمی تــوان ایــن موضــوع را بــرای ایــن بــازی ضعــف بــه 
حســاب آورد. بــه هــر حــال هــر عنوانــی در طــول زمــان نیــاز بــه تکامــل 
و تغییــر دارد و ایــن ســری نیــز از ایــن مســئله مســتثنا نیســت. از ایــن 
رو بــه هــر حــال بــرای جــذب طرفــداران جدیــد و جلوگیــری از تکــراری 
شــدن ســری ســازندگان ناچــار بــه انجــام تغییراتــی هســتند و البتــه 

خوشــبختانه شــاید تــا حــدودی بــازی را از اصــول اولیــه اش دور کننــد 
ولــی بــه هــر حــال باعــث کاهــش کیفیــت آن نیــز نشــده اند.

اســت، حجــم عظیــم  مطــرح  بــازی  مــورد  در  کــه  دیگــری  مســئله 
نــکات مخفــی در گیــم پلــی بــازی اســت. جــدای از کارهــای معمولــی 
کــه در بخــش راهنمــای بــازی در منــوی آن ذکــر شــده اند، کارهــای 
بســیار هیجان انگیــز دیگــری نیــز در بــازی قابــل انجــام اســت کــه 
بایــد خودتــان آن را کشــف کنیــد شــاید جالب ترینآن هــا نیــز قابلیــت 
تبدیــل بــه گرگینــه و ومپایــر باشــد. بــا انجــام یکســری کارهــا در بــازی 
می توانیــد قابلیــت تبدیــل بــه گرگینــه یــا ومپایــر )فقــط یکــی از ایــن 
دو بــه طــور همزمــان( را بــه دســت آوریــد کــه قــدرت فوق العــاده 
باالیــی بــه شــما در بــازی می دهــد. در کنــار ایــن قــدرت بســیار بــاالی 
فیزیکــی، هــر دوی ایــن حالت هــا یکســری محدودیت هــا نیــز بــرای 
ً فکــر شــده عمــل  شــما ایجــاد می کننــد و بــرای همیــن بایــد کامــا
آیــا می خواهیــد  کــه  انتخــاب کنیــد  بــه ســلیقه خــود  بنــا  کــرده و 

ــا نــه. تبدیــل بــه یکــی از ایــن موجــودات بشــوید ی
بــا وجــود همــه ایــن مســائل کــه ذکــر شــد، از همــان زمــان عرضــه 
ــه خاطــر یــک ســری از باگ هــا و گلیچ هایــش معــروف شــد.  ــازی ب ب
بــا وجــود ایــن کــه پنــج ســال از عرضــه بــازی گذشــته اســت و حجــم 
ــا ایــن حــال هنــوز هــم  ــی ب عظیــم باگ هــای آن برطــرف شــده اند ول
پلــی  از باگ هــا و گلیچ هــای احمقانــه و مســخره در گیــم  بعضــی 
بودنشــان، ســازندگان هیــچ  معــروف  بــا وجــود  کــه  دارنــد  وجــود 
اقدامــی در برطــرف کــردن آن هانکرده انــد. در زمینــه گرافیــک نیــز 
وضعیــت برطــرف کــردن باگ هــا خیلــی بهتــر نیســت و همچنــان 
حجــم عظیمــی از باگ هــای عجیــب و مســخره را در بــازی می بینیــم 
کــه هــر چنــد قطعــاً نســبت بــه نســخه اولیــه بــازی کمتــر هســتند 
Re-  ولــی همچنــان وجــود دارنــد و واقعــاً ایــن موضــوع کــه در نســخه
master شــده بــازی نیــز ســازندگان ایــن مشــکات را برطــرف نکــرده 

باشــند، مســخره اســت.
بــا همــه ایــن اوصــاف امــا گیــم پلــی بــازی بــدون شــک بســیار خــوب 
اســت. حجــم فوق العــاده بــاالی بــازی وجــود بســیاری از ایــن باگ هــا 
ــازی  ــف ب ــد و بــه عــاوه انجــام مأموریت هــای مختل را توجیــه می کن
بــه قــدری لــذت بخــش و زیبــا هســتند کــه بخــش زیــادی از ایــن 
ً بــه چشــم نیاینــد. در نهایــت هــم می تــوان گفــت کــه  مشــکات اصــا
Skyrim هنــوز هــم نــکات مخفــی بســیار زیــادی در دل خــود دارد و 
بعــد از پنــج ســال هنــوز هــم بــه خاطــر گیــم پلــی بــازی می تــوان آن 

را دوبــاره بــازی کــرد.
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بعــد از گیــم پلــی نوبــت بــه گرافیــک بــازی 
کــه  بخشــی  مطمئناًمهم تریــن  می رســد. 
بــازی  یــک  شــده   Remaster نســخه  در 
گرافیــک  می شــود،  تغییــرات  دســتخوش 
آن اســت. گرافیــک بــازی از بعــد فنــی بــه 
اولیــه  نســخه  از  بهتــر  بســیار  قطــع  طــور 
بــازی اســت. کیفیــت اجــزای محیــط نظیــر 
درختــان و علف هــا در ایــن نســخه بســیار 
بــازی  بافت هــای  جزئیــات  هســتند.  بهتــر 
بســیار بهتــر شــده اند و چهــره شــخصیت ها 
نیــز از جزئیــات بســیار بیش تــری برخــوردار 
ایــن  نمی تــوان  این هــا  همــه  بــا  هســتند. 
تغییــرات را عالــی ارزیابــی کــرد. بــا وجــود این 
ــد  ــازی پیشــرفت کرده ان کــه انیمیشــن های ب
امــا هنــوز هــم بعضــی حــرکات مســخره در 
می دهــد. روی  انیمیشن هایشــخصیت ها 
از  ســری  یــک  عکــس  هــم  شــما   ً احتمــاال
ســنگین  فوق العــاده  گرافیکــی  مودهــای 
اســکایریم را مشــاهده کرده ایــد کــه گرافیکــی 
می گذارنــد؛  نمایــش  بــه  را  فوق العــاده 
ایــن   Special Edition نســخه  مــورد  در 
بــازی بایــد گفــت کــه بــا وجــود بهبودهــای 
بــازی  امــا گرافیــک  بــازی  فــراوان  گرافیکــی 
حتــی نزدیــک بــه بعضــی از مودهــای عرضــه 
نیــز  اســکایریم  اصلــی  نســخه  بــرای  شــده 
نمی شــود. ایــن کــه واقعــاً چــرا در بیش تریــن 
حالــت گرافیکــی نیــز ایــن عنــوان کــه توســط 
ســازندگان رســمی بــازی ســاخته شــده نبایــد 
گرافیکــی در حــد مودهای غیررســمی داشــته 
انگیــز  بــر  ســؤال  و  عجیــب  واقعــاً  باشــد، 
اســت. در کنــار ایــن موضــوع برطــرف نشــدن 
نیــز  بــازی  گرافیکــی  باگ هــای  از  بســیاری 
خــود بســیار بحــث برانگیــز اســت کــه واقعــاً 
چــرا بایــد در نســخه نهایــی و بازســازی شــده 
باشــیم؟  مشــکاتی  چنیــن  شــاهد  بــازی 
خوشــبختانه  موضــوع،  ایــن  از  گذشــته 
بــازی از نظــر بهینــه ســازی مشــکلی نــدارد 
متوســطی  بیش ترکارت هایگرافیک هــای  و 
در  کرده انــد،  اجــرا  را  اولیــه  نســخه  کــه 
اجــرای ایــن نســخه نیــز مشــکلی ندارنــد. بــه 
عــاوه کارت گرافیک هــای قــوی موجــود نیــز 
بــه راحتــی در باالتریــن جزئیــات گرافیکــی 
توانایــی دســتیابی بــه نــرخ فریــم 60 را بــه 
طــور ثابــت دارنــد و از ایــن رو مشــکلی در 
بــازی  ایــن  متوجــه  ســازی  بهینــه  زمینــه 

نیســت.
اســکایریم  هنــری  گرافیــک  زمینــه  در  امــا 
بــوده و هنــوز  یــک شــاهکار  اول  از همــان 
مناظــر  شــاهد  بــازی  در  هســت.  هــم 
بــدون  کــه  هســتیم  زیبایــی  فوق العــاده 
تــاش طراحــان هنــری بــازی بــرای ســاخت 
بــه  دســتیابی  زیبایــی  محیط هــای  چنیــن 
آن ممکــن نبــود. هــر گوشــه ای از بــازی پــر 
نهایــت  در  کــه  مختلفــی  اجــزای  از  اســت 
متناســب   ً کامــا و  شــده اند  دقــت طراحــی 
بــا آن مــکان هســتند. بــدون شــک تــاش 
ً مثمــر  ســازندگان بــازی در ایــن بخــش کامــا
ثمــر واقــع شــده اســت و در ایــن زمینــه بــا 

هســتیم. طــرف  شــاهکار  یــک 
در نهایــت در مــورد گرافیــک بــازی می تــوان 

ــازی از  ــا وجــود بهبودهــای فــراوان ب گفــت ب
امــا همچنــان ایراداتــی نســبت  بعــد فنــی، 
ایــن  ایــن بخــش وارد اســت.  بــازی در  بــه 
نزدیــک  حتــی  بــازی  گرافیــک  کــه  موضــوع 
بــه بعضــی از مودهــای عرضــه شــده بــرای 
قابــل  موضــوع  نباشــد  بــازی  اول  نســخه 
گذشــتی نیســت و بــه عــاوه برطــرف نشــدن 
ً قابــل  بســیاری از باگ هــای بــازی نیــز اصــا
این هــا،  همــه  وجــود  بــا  نیســت.  توجیــه 
بــازی  گرافیکــی  پیشــرفت  منکــر  نمی تــوان 
شــد ولــی بــه نظــر می رســد ایــن پیشــرفت 
بــرای عرضــه بــازی بعــد از 5 ســال کافــی بــه 

نمی رســد. نظــر 

امــا برســیم بــه موســیقی بــازی؛ موســیقی 
و  تعریــف  بــه  نیــازی  بــازی  اصلــی  نســخه 
تمجیــد نــدارد؛ هــر کســی کــه نســخه اصلــی 
باشــد قطعاًمی دانــد  کــرده  را تجربــه  بــازی 
کــه موســیقی بــازی یــک شــاهکار بــه تمــام 
ســول  جرمــی  شــک  بــدون  و  اســت  معنــا 
فوق العــاده ای  عملکــرد   )Jeremy Soule(
Sky- بــرای  در ســاخت موســیقی حماســی 

کــه  زمینــه ای  هــر  از  اســت.  داشــته   rim
بخواهیــد موســیقی بــازی را بررســی کنیــد بــا 
یــک شــاهکار رو بــه رو هســتیم و نیــازی بــه 
نیســت. آن  موســیقی  از  بیش تــر  تعریــف 
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در زمینــه صداگــذاری نیــز کار ســازندگان ســتودنی اســت. شــاید در 
ایــن بــازی از نظــر کیفیــت صداگــذاری شــخصیت ها بــا یــک شــاهکار 
رو بــه رو نباشــیم امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه تنهــا نســخه اصلــی 
بــازی بــدون DLC هــا در حــدود 60 هــزار خــط دیالــوگ دارد کــه یــک 
عــدد باورنکردنــی اســت و کمتــر بــازی اســت کــه بــه ایــن حجــم باال در 
دیالوگ هــا رســیده باشــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه تمامــی 
ایــن دیالوگ هــا بــه طــور تمــام و کمــال صداگــذاری شــده اندمی توان 
کار ســازندگان را یــک شــاهکار در نظــر گرفــت. در زمینــه صداگــذاری 
تک تــک  و  نــدارد  کاســتی  و  کــم  هیــچ  بــازی  نیــز  محیــط  اجــزای 
آن  حــس   ً کامــا می رســند،  گــوش  بــه  محیــط  در  کــه  صداهایــی 
بخــش را منتقــل می کننــد. تعــداد ایــن صداهــا نیــز بســیار باالســت 
و از صــدای گنجشــک و پرنــده گرفتــه تــا صــدای قــدم گذاشــتن روی 

چــوب همگــی بــه خوبــی در بــازی شــنیده می شــوند.
متأســفانه در زمینــه موســیقی نســخه Special Edition یــک ســری 

مشــکات پیــش آمــد کــه خوشــبختانه بــا آپدیــت برطــرف شــد. قضیــه 
 Special از ایــن قــرار بــود کــه معلــوم شــد موســیقی های نســخه
Edition کیفیــت پایین تــری نســبت بــه نســخه اولیــه بــازی دارنــد و 
دلیــل ایــن امــر نیــز سیســتم خــاص فشــرده ســازی فایل هــای بــازی 
بــود کــه باعــث ایــن کاهــش کیفیــت می شــد و در همــان روزهــای اول 
عرضــه نســخه Special Edition یــک ســری آپدیت هــای غیررســمی 
بــرای بــازی عرضــه شــد کــه صداهــای نســخه اصلــی اســکایریم را وارد 
ایــن بــازی می کــرد تــا ایــن مشــکات برطــرف شــوند. خوشــبختانه 
خــود ســازندگان بــا آپدیت هــای اول بــازی ایــن مشــکل را برطــرف 
ــی محســوس نبــود و  ــن کاهــش کیفیــت خیل ــد و بــه عــاوه ای کردن
تنهــا بــا پخــش کننده هــای صوتــی قــوی قــادر بــه تشــخیص تفــاوت 
کیفیــت ایــن دو نســخه بودیــد. بــا همــه این هــا، اشــتباه ســازندگان 
ً بخشــودنی نیســت و فوق العــاده غیرمنطقــی  در ایــن زمینــه اصــا

جلــوه می کنــد.

نتیجه گیری نهایی:
بعــد از همــه این هــا بایــد گفــت کــه Skyrim بعــد از گذشــت پنــج 
ســال از عرضــه اش، هنــوز هــم عنوانــی اســت کــه نــکات مخفــی 
را  مجــدد  تجربــه  ارزش  و  اســت  داده  جــای  خــود  در  را  بســیاری 
دارد. اگــر می خواهیــد نســخه کامــل Skyrim را بــا همــه DLC هــا 
The Elder Scrolls V: Sky-  و... داشــته باشــد، بهتریــن کار تهیــه
rim Special Edition اســت. ایــن نســخه قطعــاً بســیار از باگ هــای 
بــازی را برطــرف کــرده اســت و گرافیــک بــه مراتــب بهتــری نســبت 

بــه نســخه اولیــه بــازی دارد. بــا وجــود این هــا امــکان ســاخت بــازی 
بــا گرافیکــی بهتــر وجــود داشــت و بــه عــاوه یــک ســری اشــتباهات 
نابخشــودنی و غیرحرفــه ای از ســوی ســازندگان در بعضــی زمینه هــا 
ــا آپدیــت نمی تــوان از  ــا وجــود برطــرف شــدن آن هــا ب روی داد کــه ب
وجــود چنیــن خطاهــای واضحــی چشــم پوشــی کــرد. بــا همــه این هــا 
اگــر می خواهیــدSkyrim را دوبــاره تجربــه کنیــد یــا تــا بــه حــال آن را 
 Special Edition تجربــه نکرده ایــد، قطعــاً بهتریــن کار تهیــه نســخه

اســت.

ــار  ــه انتظ ــی ک ــت و تغییرات ــخه Special Edition اس ــرات در نس ــطح تغیی ــه س ــه ب ــا توج ــر ب ــده در زی ــره داده ش ــه: نم توج
می رفــت انجــام بشــوند اســت و بــه نســخه اصلــی Skyrimمی تــوان نمــره 9.5 از 10 را داد.
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ــوب،  ــیار خ ــی بس ــتان های فرع ــوع، داس ــیار متن ــی بس ــای فرع ــزرگ، مأموریت ه ــیار ب ــط بس محی
ــری بســیار خــوب ــازی، گرافیــک هن ــرای انجــام ب ــاد ب ــی، کارهــای فرعــی بســیار زی موســیقی عال

داســتان اصلــی بــازی می توانســت بهتــر باشــد، پیشــرفت های گرافیکــی بــازی کمتــر از حــد انتظــار، 
برطــرف نشــدن بعضــی از باگ هــا و گلیچ هــای معــروف بــازی، فشــرده ســازی فایل هــای موســیقی 

بــازی کــه باعــث کاهــش کیفیــت آن شــده بــود
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 تا افق های بکر استرالیا
زیر چرخ های خودروی شما!

شاهین غمگسار
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چهــار  آنکــه  از  پیــش   Forza Horizon
جدیــد  عنــوان  یــک  معــرف  پیــش  ســال 
پــا گرفتــه و  تــازه  ایــده ای  باشــد، نماینــده 
ــود کــه در همــان نســخه اولیــن  جســورانه ب
هــم توانســته بــود بــرای همــگان یــک بــازی 
هــای ســبک  مولفــه  و  کنــد  جلــوه  نظرگیــر 
کــه  دهــد  گســترش  حــدی  بــه  را   Racing
محدودیــت  بــدون  دنیایــی  کنــد  جــرات 
)Open World( را وارد یــک بــازی مســابقه 

کنــد. ای 

اکنــون ایــن عنــوان بــا انتشــار نســخه ســوم 
خــود نــه تنهــا بــه بلــوغ رســیده و کمــال خــود 
ــد  ــه تماشــا ایســتاده، بلکــه آنقــدر تمجی را ب
و تحســین شــده کــه بــه یــک افســانه ماننــد 
عظمــت   Forza Horizen 3 اســت.  شــده 
یــک بــازی مســابقه ای را بــا همــه نمودهــای 
موجــود در آن، یعنــی ماشــین هــا و طبیعــت 
و جزییــات و آب و هــوا و مهــم تــر از همــه 
مســابقه هــا و چشــم اندازهــا، بــه نمایــش 
گذاشــته اســت. ایــن بــازی را دو اســتدیوی 
Playground و Turn 10، دو یــاور همیشــه 
همــراه، کــه افــق فــورزا را بــا یکدیگــر پــرورش 
بــا  آنقــدر  بــازی  انــد.  ســاخته  انــد،  داده 
کیفیــت و بــا گرافیــک! اســت کــه از همــان 
ابتــدا دریچــه چشــم هایشــتان را گشــاد مــی 
کنیــد تــا درخشــش Horizon را نظــاره کنیــد. 
ــازی  ــا همــان صخــره کوچکــی کــه ابتــدای ب ب
درون دریــا نشــان مــی دهــد و باورتــان نمــی 
شــود صنعــت بــازی بــه چنیــن قدرتــی رســیده 
باشــد تــا چنیــن جلــوه گرافیکــی واقــع گرایانه 
ای خلــق کنــد! بــازی روی نــرخ فریــم ۳۰ بــر 
روی کنســول ایکــس باکــس وان قفــل شــده 
مــی شــود  اجــرا  بــا کیفیــت ۱۰۸۰  و  اســت 
کــه بــا خلــق جلــوه هــای تماشــایی طبیعیــت 
اســترالیا، بســیار بــا شــکوه دیــده مــی شــود. 
از صخــره هــا و ســاحل و جنــگل گرفتــه تــا 
صحــرا و شــهر و دشــت و خیابــان، تــا بارانــی 
کــه ناگهــان حیــن مســابقه باریــدن مــی گیــرد 
ــا نهایــت وســواس و دقــت  ــی کــه ب و غارهای
ســاخته شــده انــد. کمبــود هیــچ چیــزی در 
بــازی حــس نمــی شــود. جهانــی کــه فــورزا در 
اســترالیا خلــق کــرده اســت، جهانــی کامــل و 
بــی نقــص اســت. و جغرافیــای یگانــه و پــر از 
عــوارض اســترالیا صحیــح تریــن کشــور بــرای 

بــه ظهــور رســاندن ایــده هــای جــاه طلبانــه 
ســازندگان خــوش ذوقــش بــوده اســت.

ایــن هــا همــه یــک طــرف، طراحــی ماشــین ها 
یک طرف. این دو اســتودیو خوب بلدند چه 
کار کنند تا عاشــقان ماشــین را راضی کنند. 
مثــا المبورگینــی چنتناریویــی کــه روی کاور 
بــازی اســت. آلیاژهــا و ورقــه هــای مختلــف 
بدنــه ایــن ماشــین را بــه خوبــی مــی تــوان بــا 
دیــده تفکیــک کــرد و انعــکاس محشــر نــور و 
محیــط را روی آن تقدیــر. چــراغ هــا در روز 
ــا ظرافــت خودنمایــی مــی کننــد و در شــب  ب
بــا گشــادگی نورپراکنــی. داشــبورد و طراحــی 
تــودوزی هــای آن  داخلــی و صندلــی هــا و 
هــم بــه همــان انــدازه خــوب اســت کــه ایــن 
از  ایتالیایــی  خودروســاز  جدیــد  محصــول 

بیــرون جلــوه مــی کنــد. مســاله بــرای ردیفــی 
 Offroad دراز از ماشــین هــای صحرایــی یــا
پروانــه  چرخیــدن  اســت.  همینطــور  هــم 
هــای پشــتی تعبیــه شــده روی ایــن ماشــین 
کوچکتریــن  کــه  اســت  ایــن  نشــانگر  هــا 
ــد.  ــه خوبــی کار شــده ان ــازی ب جزییــات در ب
بــه هــر گوشــه و کنــار از بــازی کــه ســر بزنیــد، 
ــز مــی کنیــد و  متحیــر از جزییــات، چشــم ری
نــگاه مــی کنیــد. البتــه ایــن گوشــه و کنــار دو 
ــم  ــر Horizon 2  اســت! نقشــه ای عظی براب
و انبــوه شــده از محتویــات بــی پایــان و تمــام 

ناشــدنی.

بــازی بــرای عنصــر اصلــی خــود یعنــی ماشــین 
هــا احتــرام تمــام و کمــال خــرج کــرده اســت. 
چــرا کــه شــما مــی توانیــد درون ماشــین را 
ببینیــد و حتــی کاپــوت را بــاال بزنیــد و دل و 
روده آهنی آن را دید بزنید. طراحی ماشین 
هــا صرفــا بــه ظاهرشــان محــدود نمــی شــود 
و ســرعت و هندلینــگ و قــدرت آنهــا بــا هــم 
تفــاوت مــی کنــد. صــدای موتــور هــر خــوردرو 
صــدای خــودش اســت و اگزوزهــا غــرش هــا و 
زوزه هــای خودشــان را دارنــد. بــوق ماشــین 
هــا هــم مــی توانــد شــخصی ســازی شــود. و 
ایــن بــوق هــا هنگامــی کــه بــا چنــد نفــر در 
بخــش Convoy گــرد هــم مــی آییــد و دور 

دور مــی کنیــد، شــنیدنی و مفــرح اســت.
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در افق فورزای ۳ شــما رئیس هســتید. همه 
بــرای شــما کار مــی کننــد و فســتیوال جدیــد 
Forza از آن شماســت. بــازی را بــا چنتناریــو 
آغــاز مــی کنیــد و هیجــان فروکــش نکردنــی 
فــورزا آغــاز مــی شــود. وســعت و بزرگــی و 
محتــوای فــورزای جدیــد واقعــا خــارق العــاده 
اســت. پــر از محتواهــای جانبــی و ســرگرم 
 Barn Location، XP Board، کننــده. 
 Danger و Bonus Board، Beauty Spot
Sign کــه چالشــی تــازه بــرای فورزا بازهاســت 
بــی نظیــری  از رویشــان هیجــان  پریــدن  و 
دارد. منطقــه هایــی وجــود دارد کــه بــا وارد 
شــدن بــه آن بایــد دریفــت کنیــد. دوربیــن 
هــای ثبــت ســرعت و  Speed Zoneهــا هــم 
Show Case در بــازی هســتند. بــه عــاوه
هــا کــه چالــش هــای متفاوتــی دارنــد. تــازه 
یکــی از نشــانه هــای فــورزا، یعنــی مســابقه 
بــه  و هواپیمــا  قطــار  و  بــا هلیکوپتــر  دادن 
هــم هماننــد  Bucket Listهــا  خــود!  جــای 
دو نســخه گذشــته توانایــی هــای شــما را بــه 
انحــا مختلــف مــی آزمایــد. بــاور کنیــد آزادی 
دیوانــه  چیــزی  فــورزا  ایــن  بزرگــی  و  عمــل 
کننــده اســت. شــخصی ســازی بــازی بســیار 
پیشــرفت کــرده اســت. تــا آنجــا کــه شــما مــی 
ــا ســلیقه خــود  توانیــد مســابقه هــا را هــم ب
ترتیــب دهیــد. شــرایط آب و هوایــی و کاس 
طراحــی  دهیــد.  تغییــر  را  و...  هــا  ماشــین 
ماشــین هــای خــود را آپلــود کنیــد، و حتــی بــه 
موســیقی دلخواهتــان بــا اســتفاده از امــکان 
Groove music گــوش کنیــد. خــارق العــاده 
اســت. ایــن طــور نیســت؟ ردیفــی از آهنــگ 
هــای دوســت داشــتنی تــان را در کامپیوتــر 
خــود از طریــق Groove Music فراهــم مــی 
ایکــس  در  فــورزا  در  را  آن  ســپس  کنیــد، 
باکــس خــود جســتجو مــی کنیــد و اســترالیا 
مــی  در  دلخواهتــان  نواهــای  بــا  همــراه  را 
نوردیــد. جــدا از ایــن ایســتگاه هــای رادیویــی 
Track بــازی بیشــتر شــده اســت و شــنیدن
هــای تکــراری حوصلــه تــان را ســر نمــی بــرد. 

ــازی همــه کاری کــرده اســت  در واقــع ایــن ب
تــا در هیــچ شــرایطی حوصلــه محترمتــان ســر 
نــرود. بــه همیــن خاطــر بایــد آن را دســت 
آوردی بــرای صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
دانســت. دســتاوردی زیبــا و ســتودنی. وقتــی 
مــی گویــم حوصلــه تان ســر نمی رود شــوخی 
نمــی کنــم. بخــش Navigator  یــا هدایــت 
بــرای  کــه در نســخه هــای پیشــین  کننــده 
رســیدن بــه مقصــد چنــد کلمــه ای ادا مــی 
کــرد، اکنــون بــا نــام Anna پیشــرفت کــرده 
هدایــت  کاری  هــر  انجــام  بــرای  را  شــما  و 
مــی کنــد و نمــی گــذارد ول معطــل بمانیــد. 
جدیــد،  هــای  مســابقه  بــه  رســیدن  بــرای 
منطقــه هــای ناشــناخته، یــا بــه دســت آوردن 

Bonusهــا و...

دارد.  خــودرو   ۳۰۰ از  بیشــتر  فــورزا  ایــن 
تنوعــی بســیار زیــاد از ماشــین هــای چهــاردر 
و پیکاپ و کوپه و ســواری و ســوپر اســپورت 
و صحرایــی و ماشــین هــای قدیمــی و کــم 
یــاب و حتــی عتیقــه! بــاور کنیــد هرچــه بــازی 
کنیــد تمــام نمــی شــود. تــازه از بخــش اعتیــاد 
ــدون  ــم. حتــی ب ــه ای ــزی نگفت آور آنایــن چی
فــورزای  افــق  اینترنــت،  بــه  شــدن  وصــل 
خــود  مبهــوت  را  شــما  ســاعت  هــا  ده   ۳
ــد  ــن مــی توانی خواهــد کــرد. در بخــش آنای

بــا دوســتان خــود در محیــط بــازی گــردش 
 Point( کنیــد. وارد مســابقه هــای مســتقیم
بــازی  یــا   )Circuit( گردشــی  یــا   )to Point
پادشــاه و پرچــم و آلــوده شــده شــوید. افــق 
 Cross-Platform قابلیــت  از   ۳ فــورزای 
ایــن  از  و  کنــد  مــی  پشــتیبانی  هــم   Play
طریــق جمعیــت بــازی بــازان آنایــن آن بــه 
ایــن  و  شــود  مــی  افــزون  PCبازهــا  همــراه 
هــای  تجربــه  مویــد  بســیاری  بــرای  مســاله 
جدیــدی ســت. بخــش آنایــن فــورزا یکــی 
هــای  بــازی  در  هــا  آنایــن  تریــن  مفــرح  از 
مســابقه ای ســت. مــی توانیــد بــرای خودتــان 
باشــگاه تاســیس کنیــد و دوســتانتان را بــه 
آنجــا دعــوت کنیــد. بــاور نمــی کنیــد کــه ایــن 

بــازی تمامــی نــدارد؟!

مــی  فســتیوال  رئیــس  عنــوان  بــه  شــما 
کنیــد  اســتخدام  را  خــود  دوســتان  توانیــد 
یــا اخراجشــان کنیــد. مــی توانیــد همــه چیــز 
خــودرو را بــه ســلیقه خــود در آوریــد. توانایی 
ســرگرم شــدن و لــذت بــردن از ایــن بــازی 
چیــزی ســت کــه در تــار و پــود افــق فــورزای ۳ 

نهــان شــده اســت.
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سیســتم پــاداش دهــی بــازی هــم پیشــرفت 
هایــی بــه خــود دیــده اســت. عــاوه بــر بــه 
و  بــازی  داخــل  پولــی  واحــد  آوردن  دســت 
کــردن هــوادار  بــرای جمــع  Xp، سیســتمی 
هــم در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا پیشــرفت 
در بــازی و برنــده شــدن، هوادارانتــان هــم 
شــما  هــدف  واقــع  در  شــوند.  مــی  بیشــتر 
کــردن  جمــع  فســتیوال  رئیــس  عنــوان  بــه 
بــه خدمــت  و همچنیــن  بیشــتر  هــواداران 
گرفتــن بهتریــن راننــده هاســت. بــاز هــم مــی 
گویــم، هنــور تمــام نشــده اســت. اگــر تمــام 
محتویــات بــازی را کنــار بگذاریــد، گرافیــک 
هــای  محیــط  طراحــی  در  بــازی  نظیــر  بــی 
شــگفت آور طبیعــت اســترالیا، جــاده هــای 
دلربــا، مناظــری کــه در طــول بــازی از روز بــه 
غــروب و ســپس بــه شــب تبدیــل مــی شــوند، 
چشــمه هــای نــوری متحیــر کننــده، رفلکــس 
هــای امــواج دریــا در کنــاره ســاحل، دریاچــه 
هــا و آبشــارها و غارهــا و صخــره هــا و مراتــع 
و... شــما را مدهــوش خواهــد کــرد. گمــان 
کنــم شــما هــم هنــگام بــازی کــردن، هماننــد 
گرفتــن  صــرف  را  وقتتــان  از  نیمــی  مــن 
اســکرین شــات کنیــد. مگــر مــی تــوان از آن 
مناظــر چشــم نــوازی کــه بــا خــودروی رویایــی 
تــان از آنهــا عبــور مــی کنیــد، آن هــم بــا ایــن 

گرافیــک گذشــت؟!

Drivatarهــا هــم در ســومین نســخه فــورزا 
گرفتــن  قــرض  بــا  و  انــد  داشــته  پیشــرفت 

 ۶ از  تکنولــوژِی  ایــن  شــده  هوشــمندتر 
حــس  و  پویایــی  بــر   Forza Motorsport
وجــود  انــد.  افــزوده  آن  پذیــری  رقابــت 
بــازی  در  دوســتانتان  درایوآواتارهــای 
خواهــد  مضاعفــی  هــای  انگیــزه  شــما  بــه 
بخشــید. علــی الخصــوص اینکــه مــی توانیــد 
در مقــام رئیــس فســتیوال آنهــا را بــه خدمــت 
پــی کارشــان! هرچــه  یــا بفرســتید  بگیریــد 
شــما بــه اینترنــت بیشــتر متصــل باشــید ایــن 
آواتارهــا هــم بــه روزتــر خواهنــد بــود. البتــه 
بــدون اتصــال هــم هــوش ایــن آواتارهــا در 
درجــه هــای ســختی مختلــف عالــی ســت و 
بــازی کــردن فــورزا روی درجــه هــای ســخت 
مــی  )المبورگینــی(  نــر  گاو  ای  حرفــه  و  تــر 
خواهــد و مــرد کهــن! حالــت عکاســی بــازی 
هــم بخشــی جدیــد دارد. فــارغ از اینکــه مــی 
توانیــد در خــود بــازی از ایــن طریــق عکــس 
 Drone امــکان  از  اســتفاده  بــا  بگیریــد، 
Mode مــی توانیــد اطــراف را کاوش کنیــد و 

تحســین! را  ســازندگان  دقــت 

منطقــی  و  معقــول  بســیار  بــازی  فیزیــک 
وارد  زیــاد  ســرعت  بــا  کــه  هنگامــی  ســت. 
خــودرو  ســرعت  تنهــا  نــه  شــوید،  مــی  آب 
ناگهــان کــم مــی شــود، بلکــه حرکــت دوربیــن 
هــم حــس ضربــه و مانــع شــدن آب از ادامــه 
یــا  کنــد.  مــی  ایجــاد  بیننــده  در  را  حرکــت 
تخریــب در بــازی بســیار هیجــان آور اســت. 
برخوردتــان  از  تولیــد شــده  هــای  از جرقــه 

کــه  هایــی  درخــت  انداختــن  تــا  موانــع  بــا 
جنــگل هــا را قابــل عبــور مــی کننــد تــا خــود 
ایــن موضــوع تبدیــل بــه امتیــاز دیگــر بــازی 
شــود. درخــت هایــی هــم هســت کــه نمــی 
تــوان ریشــه کنشــان کــرد و بایــد حواســتان 
بــه آنهــا باشــد. رانندگــی کــردن در جنــگل 
هــای اســترالیا هیجانــی بــی مثــال دارد. در 
برخــی مســابقه هــا شــرایط جــوی بــه ناگهــان 
تغییــر مــی کنــد و بــه تبــع آن، رانندگــی هــم 
از عواقــب آن تغییــر تاثیــر مــی پذیــرد. مثــا 
هنــگام بــارش بــاران کنترل ماشــین دشــوارتر 
ــا هنــگام  مــی شــود و خــودرو ســر پیــچ هــا ی
ترمــز لیــز مــی خــورد. ســعی نکنیــد دنبــال 
عنــوان  بهتریــن  بــازی  ایــن  بگردیــد!  ایــراد 
مســابقه ای نســل حاضــر اســت و ای بســا 
ــن مقــام را  ــد ســال هــم ای ــن و چن کــه چندی

بــه دوش بکشــد.
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ــا ذکاوت و پشــتکار بســیار  افــق فــورزای ۳ ب
و  هنــری  و  فنــی  ابعــاد،  تمــام  ســاخت  در 
بهینــه کــردن بــازی تــا آنچــه در نهایــت شــما 
بــه عنــوان یــک بــازی با آن ســر و کار خواهید 
داشــت، توانســته محصولــی را روانــه بــازار 
کنــد کــه پرچمــدار ایکــس باکــس وان باشــد. 

پرچمــدار  ای.  مســابقه  عنوایــن  پرچمــدار 
گرافیــک و هیجــان و ســرگرمی. پیشــرو در 
ای  جلــوی صفحــه  بــاز  بــازی  داشــتن  نگــه 
 Forza .کــه فــورزا درونــش در حرکــت اســت
Horizon 3  تجربــه بــی هماننــدی ســت کــه 
آدمــی را از تمــام جنبــه هــای هنــری و کیفــی 

و  کنــد  مــی  منــد  بهــره  خــود،  محتوایــی  و 
در نهایــت بــه گمانــم از جملــه بــازی هایــی 
 Forza .ســت کــه ارزش هزینــه کــردن دارد
هــای  بــازی  کاملتریــن  از  یکــی   Horizon 3
Racing چندیــن ســال گذشــته اســت. یکــی 

از بــه یادماندنــی تریــن هــا.

10
گرافیک بی نظیر، گیم پلی روان و بهینه، محتوای بسیار زیاد، مسابقات متنوع و محیط آزاد 
و چشم نواز و نقشه بزرگ و پر از عوارض گوناگون طبیعی، تعداد زیاد ماشین ها در کالس 

های مختلف، بخش آنالین مفرح و اعتیاد آور به همراه سرورهای قدرتمند. +
ندارد!-
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تایتــان هــا چیســتند؟ چــرا بایــد نامشــان بــر 
ســردر یــک بــازی علمــی تخیلــی آن هــم در 
ســبک تیرانــدازی اول شــخص قــرار بگیــرد؟ 
آیــا تنهــا بــه دلیــل عظیــم الجثــه بــودن ربــات 
هــای درون بــازی ایــن چنیــن نامگــذاری شــده 
انــد؟ بیاییــد بــه دل کتــاب تاریخمــان زده تــا 
جــواب ســوال هایمــان را بگیریــم. در افســانه 
هــای یونانــی، تایتــان هــا موجــودات الهــی 
هســتند کــه فرمــان روایــی زمیــن را پیــش از 
رب النــوع هــای ســاکن کــوه المــپ بــر عهــده 
داشــتند. بــزرگان تایتــان هــا را اورانــوس و 
گایــا تشــکیل مــی دادنــد و فرزنــدان آن هــا 
کــه از تایتــان هــای اولیــه بودنــد نیــز شــامل 
کرونــوس، اکئانــوس، هیپریــون و ۹ فرزنــد 
دیگــر مــی باشــند. نمــی خواهیــم در اینجــا 
برایتان شــاهنامه خوانی کنیم و پای تعریف 
قصــه هــای اســاطیری را بــه میــان بکشــیم، 
ولــی دانســتن برخــی نــکات می توانــد کمــی 
ــه  ادامــه مســیر را همــوار ســازد. پــس از کین
دل  بــه  فرزندانــش  از  اورانــوس  کــه  ای 
دنیــای  در  را  هــا  آن  تمامــی  و  بــود  گرفتــه 
زیریــن »تارتــاروس« زندانــی کــرد، کوچــک 
تریــن فرزنــد وی بــا نــام کرونــوس بــا کمــک 
مــادرش گایــا، طــی دسیســه ای بــه اورانــوس 
شــبیخون زده و وی را نابــود کردنــد. پیــش 
از مــرگ اورانــوس، وی دقیقــاً همیــن شــیوه 
مــردن را بــرای فرزنــدش پیــش بینــی کــرد. 
کرونــوس پــس از پــدرش بــه تخــت ســلطنت 

نشسته و بعد از 

تولــد هــر یــک از فرزندانــش، بــرای بــه تحقــق 
را  هــا  آن  پــدرش،  گویــی  پیــش  نپیوســتن 
آمــدن آخریــن  بــه دنیــا  از  پــس  می بلعیــد. 
بــا  بــزرگ،  زئــوس  یعنــی  کرونــوس  فرزنــد 
گایــا  و  کرونــوس  همســر  کــه  ای  دسیســه 
شــدن  بلعیــده  از  زئــوس  کردنــد،  پــا  بــر 
نجــات پیــدا کــرد و ســال هــا بعــد توانســت 
دســت  از  نیــز  را  خواهرانــش  و  بــرادران 
کرونــوس نجــات داده و جنــگ مشــهور بیــن 
ــه مــدت ۱۰ ســال  رب النوع هــا و تایتــان هــا ب
رخ داد. بــه ســبب ایــن جنــگ، کرونــوس و 
تمامــی متحدانــش بــه المــپ نشــینان باختــه 
و بــه عنــوان مجــازات بــه تارتــاروس تبعیــد 
شــدند. زئــوس کــه حــال فرمانــده جدیــد رب 
النــوع هــا بــود، ســلطنت را بیــن بــرادران و 

کــرد. تقســیم  خواهرانــش 
 Titanfall اولیــن نســخه از ســری بــازی هــای
صنعــت  کــه  شــد  عرضــه  شــرایطی  در 

ی  ی هــا ز ای، مخصوصــاً با رایانــه 
تیرانــدازی  شــاخه 
 First( نظامــی 
 )Person Shooter
تحــول  یــک  بــه 
نیــاز  اساســی 

 . شــتند ا د

هــا  بــازی  ایــن  کــه  پیشــرفتی  تریــن  بیــش 
در طــی ســالیان اخیــر کســب کــرده بودنــد، 
تلپــورت کــردن بیــن دو دیــوار توســط اســلحه 
پورتــال بــود و جنــگاوری مــدرن ســری نــدای 
 )Call of Duty : Modern Warfare( وظیفه
ــخ مصــرف خــود رســیده  ــه انتهــای تاری ــز ب نی
بــه   Titanfall بــازی  کــه  بودنــد. سیســتمی 
ارائــه داد، دقیقــاً  بازیکنــان تشــنه صنعــت 
آن  بــه  ایــن ســبک  کــه  بــود  همــان چیــزی 
نیــاز داشــت؛ راه رفتــن بــر روی دیــوار هــا، 
ماشــین هــای غــول آســا، گیــم پلــی نوآورانــه 
آینــده و... کــه همگــی آن هــا بــا بــه کمــک 
یــک بخــش چنــد نفــره فــوق العــاده بــی نظیــر 
همــراه بــود و موفــق شــد تــا بــازار راکــد شــوتر 
کــردن  منفجــر  بــه  کــه  را  نفــره  هــای چنــد 
هلیکوپتــر هــا در ســری Battlefield خاصــه 
مــی شــد را از نــوع پایــه گــذاری کنــد. بخــش 
شــده  واقــع  تحســین  مــورد  نفــره ای  چنــد 
)چــه از دیــد بازیکنــان و چــه منتقــدان( بــا 
 ً کامــا بــازی،  زیــاد  بســیار  موفقیت هــای 
مــی شــد پیش بینــی کــرد کــه نســخه دومــی 
بــه زودی قــرار اســت معرفــی شــود و  هــم 
همینطــور هــم شــد. عنــوان Titanfall 2 در 
مــاه آپریــل معرفــی شــد و بــا هــدف تکــرار 
ســال   ۲ کــه  اول  نســخه  هــای  موفقیــت 
پیــش تــر عرضــه شــده بــود، همچنیــن اضافــه 
کــردن قافــل گیــر کننــده بخــش تــک نفــره 
بــه بــازی، وارد گــود رقابــت بــا عظیــم 
تریــن شــوتر هــای چند ســال اخیر 
 Call of و   Battlefield 1 یعنــی 
Duty: Infinite Warfare اســت. 
آیــا بــازی موفــق شــده تــا از پــس 
بازســازی موفقیــت هــای نســخه 
اول بــر آمــده و بیــش از پیــش دل بازیکنــان 
را بــه دســت آورد یــا یــک دنبالــه بــی دلیــل 
و بــی خاصیــت بیــش نیســت؟ بــا مــا همــراه 
باشــید تــا ســفری داشــته باشــیم بــه درون 
ــوع هــای  ــرای یافتــن رب الن دل کرونــوس، ب

گمشــده.
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بخــش داســتانی بــازی درون همــان فضــای 
ســابق نســخه اول جریــان دارد و بــا اینکــه 
داســتانی  گونــه  هیــچ  فاقــد  اول  نســخه 
خاصــی بــود ولــی بــرای آن هایی کــه از جریان 
ایــن بــازی هــا خبــر ندارنــد مــی تــوان تعریــف 
بســیار ســاده ای را در نظــر گرفــت: حکومــت 
را  تــا کهکشــان  هــای شــیطانی در تاشــند 
تصــرف کننــد و شورشــیان در حــال مبــارزه بــا 
ــاح  ــی کــه هــر دو جن آن هــا هســتند. در حال
در حــال تخریــب ســیارات و کشــتن افــراد بــی 
گنــاه هســتند، افــرادی تعلیــم دیــده و حرفــه 
ــان« نامیــده مــی شــوند،  کــه انحصــاراً »خلب
قادرنــد تــا کنتــرل ماشــین هــای عظیمــی بــه 
ــا حریــف  نــام تایتــان را بــه دســت گرفتــه و ب
برخــوردار  امکانــات  ایــن  از  همچنیــن  کــه 
اســت، مبــارزه کننــد. خــود خلبــان هــا نیــز بــه 
تنهایــی شــدیداً مرگبــار بــوده و مــی تواننــد از 
تایتــان خــود پیــداده شــده و بــا ســاح دســتی 
و ســرعتی بــاال بــا حریفــان مبــارزه کننــد. در 
ــازی، شــما در نقــش یــک  بخــش داســتانی ب
 Jack( تفنگــدار شورشــی بــه نــام جــک کوپــر
Cooper( قــرار داریــد کــه در حــال آمــوزش 
ــه  ــان شــده و ب ــه یــک خلب ــا تبدیــل ب اســت ت
ــرود. متاســفانه ســفینه جــک  ــرد ب ــدان نب می
شــود.  مــی  منفجــر  آمــدن  فــرود  از  پیــش 
زمانــی کــه هنــگ جــک در یــک ســیاره سرســبز 
و مرمــوز گیــر مــی کننــد، وی در حالــی بیــدار 
مــی شــود کــه مربــی اش در حال مرگ اســت، 
آن هــم پــس از اینکــه جــان وی را نجــات داد. 
او بــه شــما کنتــرل تایتــان خــودش )B.T( را 
مــی دهــد و شــما را مامــور مــی کنــد تــا معمــای 
یــک ماموریــت مخفــی بــه نــام »کشــتی« را 
بــه  موفقیــت  بــا  را  ماموریــت  و  کنیــد  حــل 
پایــان برســانید. پایــه اصلــی داســتان بــازی 
بــر روی رابطــه میــان B.T و جــک تشــکیل 

بــی  و  خــام  خلبانــی  جــک  اســت.  شــده 
تجربــه ولــی بلنــد پــرواز اســت. در مقابــل، 
B.T کــه دارای هــوش مصنوعــی رک و واقــع 
بینانــه اســت تنهــا برنامــه ریــزی شــده تــا از 
دســتورانی ماننــد »تکمیــل کــردن ماموریــت« 
یــا »نجــات دادن جــان خلبــان« پیــروی کنــد. 
طنــزی جالــب و در عیــن حــال بســیار شســته 
و رفتــه میــان جــک و B.T بــر قــرار اســت کــه 
بــازی طــراوت مــی  بــه پیــش روی داســتان 
هیــچ  جــک  اوقــات  اکثــر  در   ً مثــا بخشــد؛ 
درکی از شــرایط در حال رخ دادن نداشــته و 
B.T نیــز اطاعــات گنگــی را بــر روی ســر وی 
ریختــه، بــدون اینکــه چیــزی از آن هــا متوجــه 
شــود. در عیــن بامــزه بــود روابــط بیــن ایــن 
 B.T دو، بــه مــرور زمــان دوســتی میــان جــک و
آن چنــان قــوی مــی شــود کــه مطمئنــاً تحــت 
تاثیــر قــرار خواهیــد گرفــت. داســتان بــازی 
نبــرد  باشــد.  مــی  اورجینــال  و  تــازه  بســیار 
بیــن ربــات هــای غــول پیکــر و روایــط دوســتی 
میــان یــک انســان و ماشــین عظیــم الجثــه 
اش آن هــم درون یــک بــازی تیرانــدازی اول 
شــخص؟ فکــر نمــی کنیــم هــر روز بــا همچین 
چیــزی مواجــه شــویم. اســتودیو ســازنده بــه 
اســتادانه تریــن شــکل ممکــن موفــق شــده تــا 
از ماجــرا هــای میــان جــک و B.T یک داســتان 
بیــرون کشــیده  نــاب  پــردازی  و شــخصیت 
و همچنیــن عمــداً دو شــخصیت اصلــی مــا 
را از باقــی انســان هــا جــدا و دور کــرده تــا 
داســتان تنهــا و تنهــا بــر روی روابــط میــان 
ایــن دو متمرکــز بمانــد. از طریــق پیــام هــای 
ظاهــر  نمایــش  روی صفحــه  بــر  کــه  متنــی 
مــی شــوند، بازیکــن مــی توانــد بــا B.T ارتبــاط 
ً آن هــا را نادیــده  برقــرار کــرده یــا اینکــه کامــا
گرفتــه و بــا وی هماننــد یــک تایتــان معمولــی 
یــک  کــه  اســت  ممکــن   B.T کنــد.  برخــورد 

روبــات باشــد، ولــی ترکیبــی از متــن هایــی کــه 
مــی نویســد و صداپیشــگی فــوق العــاده اش، 
بــه او جلــوه انســانی تــری بخشــیده تــا باقــی 

شــخصیت هــای موجــود در بــازی.
یــک  دنبــال  کــه  آنــان  بــرای  بــازی  کمپیــن 
ــازه طوالنــی هســتند، ممکــن اســت کمــی  مب
ناامیــد کننــده باشــد. گفتــه بودیــم کــه بــازی 
داســتانی اورجینــال و تــازه را ارائــه مــی دهــد، 
نمــی  میــان  ایــن  در  البتــه  خــوب  مگرنــه؟ 
شــود الهاماتــی را کــه Titanfall 2 از تعــدادی 
عنــوان هــم ســبک خــود گرفتــه را انــکار کــرد. 
الهاماتــی کــه بــازی از عنــوان هــم ســبکش 
یعنــی ســری Halo گرفتــه تــا حــدودی واضــح 
تــا   B.T بــا میــان جــک  رابطــه  باشــند.  مــی 
 Master میــان  رابطــه  بــه  شــبیه  حــدودی 
Chief و Cortana بــوده و در میــدان مبــارزه 
نیــز مبــارزه پــا بــه پــای تایتــان هــا مقــداری 
کنــار  در  کــه   Halo مبــارزات  بــه  شــبیه 
گروهــان Spartan بــود، مــی باشــد. کمپیــن 
شــده  تشــکیل  بخــش   ۸ از  کل  در  بــازی 
ــا احتســاب بخــش آموزشــی مــی شــود  کــه ب
۹ تــا و در کل شــش ســاعت بــه طــول مــی 
ــا توجــه بــه ســطح دشــواری، ایــن  انجامــد )ب
مقــدار متغیــر اســت(. فعالیــت هــای جانبــی 
ماننــد جمــع آوری کاه خــود هــای خلبــان هــا 
درون بــازی موجــود اســت تــا مقــداری زمــان 
را درون بخــش تــک نفــره بگذرانیــد، ولــی در 
کل تمامــی فعالیــت اصلــی بــازی به ۶ ســاعت 
ایــن برداشــت را  البتــه  خاصــه مــی شــود. 
کــردن  طلــف  وقــت  ســاعت   ۶ کــه  نکنیــد 
پیــش رو داریــد و کمپیــن بــازی ارزش تجربــه 
را نــدارد؛ بلکــه هــر بخــش از بــازی قرار اســت 
تجربــه ای متفــاوت و شــگفت انگیــز بــه شــما 
ارائــه دهنــد و همینطــور دلیــل برایتــان ایجــاد 
کننــد کــه بــاز هــم بــه سراغشــان برگردیــد.

پرومتئوسِ فوالدی
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کارنامــه   )Respawn Entertainment( بــازی  اســتودیوی ســازنده 
کاری غنــی و پــر از عناویــن رنگارنگــی نــدارد و مشــهور تریــن عناویــن 
 Call of بــازی  دوم  نســخه  اســتودیو  ایــن  توســط  شــده  ســاخته 
ســری  از  نســخه  اولیــن  هــم  همینطــور  و   ۲۰۰۵ محصــول   Duty
ــن  ــن عناوی Titanfall مــی باشــند. نســخه اول ســری یکــی از بهتری
تیرانــدازی نظامــی و چنــد نفــره ای بــود کــه در طــی چنــد ســال اخیــر 
ــا  ــد ت ــم و حــال اعضــای خــاق اســتودیو تصمیــم گرفتن ــه کردی تجرب
ــا دخیــل کــردن یــک بخــش کمپیــن و تــک نفــره قدرتمنــد، همــراه  ب
بــا داســتانی زیبــا، بــازی خــود را یــک ســر و گــردن از عناویــن هــم 
ســبک و هــم دوره اش جــدا کننــد. البتــه Titanfall 2 تنهــا بــازی 
تیرانــدازی نظامــی همــراه بــا بخــش چنــد نفــره )و تصادفــاً علمــی 
تخیلــی( نیســت کــه قــرار اســت در طــی ایــن چنــد هفتــه منتشــر مــی 
شــود و مــا قــرار اســت تــا بــا آخریــن و جــاه طلبانــه تریــن اثــر ســاالنه 
 Call of Duty: Infinite Warfare یعنــی   )Activision( اکتیویــژن 
 Titanfall 2 نیــز مواجــه شــویم کــه قطعــاً حریــف ســنگینی بــرای
خواهــد بــود. بــازی Titanfall 2 همــه جــوره یــک اثــر دربــاره ســرعت 
اســت. از گیــم پلــی ســریع و قابلیــت هــای افزایــش ســرعت گرفتــه 
تــا بُعــد معنــوی تــر کلمــه ســرعت. بــازی مــی دانــد کــه چــه زمــان رو 
بــه جلــو حرکــت کــرده و چــه زمــان مقــداری توقــف کــرده تــا بازیکــن 
نفســی تــازه کنــد. ایــن ویژگــی هــم در بخــش تــک نفــره رعایــت شــده 
ــر خــاف برخــی عناویــن هــم ســبک  و هــم در بخــش چنــد نفــره )ب
کــه ثانیــه ای نمــی توانیــد دســت از پــا خطــا کنیــد(. در بخــش چنــد 
نفــره میــزان انــدازه گیــری و دقــت در طراحــی ســرعت، حتــی دقیــق 
ــه هــای  ــق لحظــات و صحن ــه خل ــر از نســخه اول مــی باشــد کــه ب ت
ســینمایی، بیــش از پیــش کمــک کــرده اســت و تنهــا خیــره کننــده 
و فریبنــده نیســتند بلکــه در القــای حــس قــرار گرفتــن در میــدان 
جنــگ واقعــی بســیار موثــر هســتند. البتــه نمــی خواهیــم بــه هیــچ 

و  کوبیــده  را  اول  نســخه  وارد عنــوان  آن  بــه  ای  خــرده 
مــی  زیــاد  اختــاف  بــا  ولــی  کــه کنیــم،  بگوییــم  توانیــم 
جــد بزرگــش اســت. Titanfall 2 عنــوان بهتــری نســبت 
 Titanfall ،پیــرو بــه ماننــد نســخه اول نیــز   2
ی ۲ الیــه مختلــف مبــارزه مــی باشــد:  گیــر ر د
ــا  بیــن ســربازان معمولــی همــراه ب

اســلحه هــای گــرم بــا قابلیــت 
راه  نظیــر  مختلفــی  هــای 
رفتــن بــر روی دیــوار هــا و 
و  پــک؛  جــت  از  اســتفاده 
درگیــری بیــن ربــات هــای 
غــول آســا و ســنگین وزن. 

از  خــارج  خلبــان  کــه  زمانــی 

تایتــان خــود مــی باشــد، روبــات عظیــم الجثــه او بــا توجــه بــه هــوش 
در  ســعی  و  کــرده  حرکــت  اطــراف  بــه  قبولــش،  قابــل  مصنوعــی 
شــلیک بــه دشــمنان دارد. نســخه اول یــک جنبــش عظیــم در بــازی 
هــای تیرانــدازی اول شــخص بــود و نســخه دوم نیــز ایــن جنبــش 
را وارد مرحلــه وســیع تــری کــرده؛ آن هــم بــا قابلیــت هایــی نظیــر: 
ســر خــوردن، پــرش دوگانــه، راه رفتــن بــر روی لبــه هــا و حرکــت بــر 
روی امتــداد دیــوار هــا. اســلحه هــا در بــازی دارای هرگونــه تعریفــی 
کــه در ذهــن خــود، از یــک اســلحه درون یــک بــازی تیرانــدازی اول 
شــخص داریــد هســتند. ســنگینی اســلحه خــود را بــه خوبــی حــس 
مــی کنیــد و حتــی لگــد زدن اســلحه نیــز تــا حــدودی مشــخص اســت. 
نشــانه گیــری بســیار دقیــق و حســاس بــوده و زمانــی کــه گلولــه بــه 
دشــمن برخــورد مــی کنــد مــی توانیــد از ســوراخ ســوراخ شــدن وی 
نهایــت لــذت را ببریــد. زمانــی کــه بــرای اســتفاده از تایتــان خــود 
او را خبــر کنیــد و پــس از برخــورد او بــا زمیــن، همــه چیــز ناگهــان 
تغییــر مــی کنــد. در آن زمــان دو الیــه بــازی رو در روی هــم قــرار مــی 
گیرنــد و نبــری کــه بیــن آن هــا بــرای بــه رخ کشــیدن برتــری هایشــان 
 Titanfall 2 ــازی رخ مــی دهــد، در واقــع نمایــش قــدرت حقیقــی ب

اســت.
در بخش چند نفره، نقشه ها بزرگ تر، روشن تر و باز تر هستند 
تــا بتوانیــد آســوده تــر از ایــن طــرف بــه آن طــرف برویــد. نکتــه ای کــه 
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه تفکــر و حفــظ آرامــش، 
 Battlefield از مهــم تریــن نــکات در بــازی اســت. بــر خــاف عناویــن
قــرار نیســت کــه وارد یــک نقشــه شــده و شــروع بــه تیرانــدازه کنیــد 
آن هــم بــدون اینکــه هدفــی را نشــانه گرفتــه باشــید! تمرکــز کــردن از 
نکاتیســت کــه بعیــد مــی رســد درون یــک بــازی بــا کلــی آتــش بــازی و 
وجــود روبــات هــای بــزرگ وجــود داشــته باشــد، ولــی مطمئــن باشــید 
کــه در ایــن بــازی احتیــاط و دقــت حــرف اول را مــی زنــد. اســتودیوی 
ســازنده کــه طعــم موفقیــت بخــش چنــد نفــره ای عالــی را پیــش 
از ایــن چشــیده اســت، بــه ســرش نــزده کــه زیــاد بــا ایــن بخــش ور 
بــرود و بــا ایجــاد تغییــرات متعــدد و جدیــد، وجــه آن را تخریــب 

پلــی بخــش چنــد نفــره بــا اختــاف زیــاد دقیقــاً بــه کنــد. گیــم 
ماننــد نســخه اول بــوده و تــا حــدودی بــه شــما ایــن 
ــد نســخه  ــگار داری ــد کــه ان حــس را منتقــل مــی کن
ای ارتقــاء یافتــه و بهتــری از Titanfall اول را تجربــه 
مــی کنیــد. از وســایل مفیــد و کارآمــدی کــه بــه بــازی 
 )Grappling Hook( اضافــه شــده، چنــگک مخصــوص

واســطه  بــه  کــه  توانیــد اســت  مــی  آن 
کنیــد. خــود را بــه تایتانتــان  نزدیــک 
چنــگک  ایــن  مــی از  همچنیــن 
عنــوان  بــه  ــرای تــوان  یــک اســلحه ب

دشــمنان  اســتفاده کشــیدن  نیــز 
کرد.

شمشیر هرکول در قلب آهنین هایدرا
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تایتان هــای Titanfall 2 آمــده انــد تــا بــاری 
دیگــر تحســین مــا را برانگیزنــد. در مجمــوع 
۶ تایتــان درون بــازی وجــود دارد کــه هماننــد 
اســاطیری کــه پــا بــه زمیــن گذاشــته باشــند، 
قــدرت  هــم  و  دارنــد  خاصــی  ابهــت  هــم 
مخصــوص بــه خود را. یکی حمات موشــکی 
بــا شــعله هــای  را پوشــش داده و دیگــری 
ســوزان آتــش حملــه مــی کنــد. خودتــان یــک 
ــد کــه از ســینه  ــی را تصــور کنی لحظــه تایتان
دشــمنان  ســر  بــر  لیــزری  هــای  تــوپ  اش 
قطعــاً  کنــد!  مــی  شــلیک  برگشــته  بخــت 
توانایــی  از  اســتفاده  زیباییســت.  لحظــه 
هــای هــر تایتــان بســیار ســاده بــوده ولــی 
حرفــه ای شــدن در آن هــا نیازمنــد تــاش و 
تمریــن بســیار اســت. ظاهــر شــدن در نقــش 
بــرای  خوبــی  حــس  همیشــه  خلبــان  یــک 
بازیکــن هــا بــوده، ولــی خلبانــی یــک تایتــان 
غــول پیکــر بحــث دیگــری اســت. تصــور کنیــد 
کــه بــر پشــت یکــی از ایــن روبــات هــا پریــده 
و بــا شــلیک نارنجــک هــا و لیــزر هــای مخــرب 
بــه روبــات حریفتــان، او را ســر بــه نیســت 
مــی کنیــد و پــس از شکســت دشــمن، حــس 
قدرتــی کــه بهتــان دســت مــی دهــد، از زیبــا 
تریــن نعمــت هاییســت کــه یــک بــازی رایانــه 
ای مــی توانــد بــه شــما بدهــد. شــاید بــزرگ 
مــدت  بــازی  اساســی  نقطــه ضعــف  تریــن 
نفــره  تــک  بخــش  پلــی  گیــم  کوتــاه  زمــان 
ــا افزایــش ایــن زمــان، قطعــاً  آن باشــد کــه ب
ویژگــی هــای گیــم پلــی مــی توانســتند خــود را 
بیشــتر و بهتــر نشــان دهنــد. البتــه فعالیــت 
ماننــد  معمــا  مراحــل  برخــی  ماننــد  هایــی 
ــز در بــازی وجــود دارنــد کــه هــوش شــما  نی
توســطتان  ماشــه  از کشــیدن  تــر  بیــش  را 
مــی طبنــد. شــاید پیــش خــود فکــر کنیــد کــه 
وجــود ایــن همــه امکانــات عجیــب و غریــب 
اعــم از اســلحه هــای متعــدد و روبــات هــا 
آور،  ســام  ســر  و  شــلوغ  هــای  محیــط  تــا 
باعــث نامنظــم شــدن و نقطــه ضعفــی بــرای 
بــازی باشــد؛ ولــی غافلگیــر مــی شــوید وقتــی 
بفهیــد کــه اســتودیوی ســازنده چــه تعــادل و 
توازنــی بیــن بخــش هــای مختلــف گیــم پلــی 

برقــرار کــرده اســت. ســریع تر از چیــزی کــه 
فکــرش را بکنیــد مــی توانیــد بــه بــازی مســلط 

شــده و بــه تجربــه آن بپردازیــد.

در رابطــه بــا گرافیــک بــازی، شــاید همگــی 
هیــچ  تقریبــاً  کــه  برســیم  نتیجــه  ایــن  بــه 
ایــرادی بــه آن وارد نیســت. نــرخ فریــم ثابــت 
و چنــان نــرم اســت کــه دوســت نداریــد از 
دســت  نمایــش  صفحــه  بــه  شــدن  خیــره 
بکشــید؛ ایــن اســت یــک بــازی در خــور نســل 
هــای  سیســتم  و  هــا  کنســول  و  هســتم 
قدرتمنــد ایــن دوره. همچنیــن طراحــی هــای 
بصــری نیــز بســیار پــر زرق و بــرق و خیــره 
کننــده بــه نظــر مــی رســند. حــال کــه صحبــت 
بــازی شــد، متوجــه  از جلــوه هــای بصــری 
گرافیکــی  موتــور  دیگــر  بــاری  کــه  شــدیم 
کــه  کــرده  ثابــت  مــا  بــه   Source Engine
مــی توانــد در میــان بــزرگ تریــن موتــور هــای 
گرافــی موجــود در بــازار گلیــم خــود را از آب 
بیــرون بکشــد. طراحــی تایتــان هــا و دقــت 
بــه جرئیــات تــک تــک اعضــای مکانیکــی آنــان 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــوده و ایــن قضیــه 
ــا طراحــی محیــط هــا نیــز برقــرار  در رابطــه ب
اســت. البتــه در طراحــی مــدل هــای انســان 
هــای بــازی کمــی کــم کاری صــورت گرفتــه 
کــه مشــکل اساســی و بزرگــی نمــی باشــد. 
ــی هســتند کــه  ــز های ــات چی ــات، جزئی جزئی
ســادگی  بــه  توانــد  مــی  هــا  آن  بــه  دقــت 
جلــوی شکســت خــوردن یــک بــازی را گرفتــه 
و حداقــل در ایــن مــورد الزم نیســت نگــران 
باشــیم؛ مناظــر چشــمگیر و مناطــق باشــکوه 
کــه نمایانگــر طراحــی هــای آینــده بشــریت 
بــازی  یــک  حــد  از  فراتــر  بســیار  هســتند 
تیرانــدازی نظامــی ســاده مــی باشــند و بــرای 
ایــن موضــوع بایــد بــه تمامــی عوامــل ســاخت 
ــازی تبریــک بگوییــم. در ضمــن فکــر کنیــم  ب
یــک موضــوع کوچــک را از قلــم انداختیــم؛ 
بلــه تخریــب پذیــری کــه مهــم تریــن بخــش 
طراحــی گرافیــک فنــی را تشــکیل مــی دهــد. 
ــان مبــارزات روبــات هــای  ــد در می قطعــاً بای

غــول آســا، شــلیک لیــزر هــا و انفجــار تــوپ 
هــا، شــاهد ریختــن چنــد ســاختمان ســاده 
باشــیم مگرنــه؟ تخریــب پذیری از ســاختمان 
هــای بلنــد گرفتــه تــا حتــی تخریــب تایتــان ها 
خیــره کننــده و عالــی مــی باشــد. در کل اگــر 
بــه دنبــال انفجــار هــای چشــمگیر و آتــش 
بــازی و در کل چنــد ســاعت تفریــح بــی خطــر 

ــرای شماســت. ــازی ب ــن ب ــد، ای مــی گردی
شــلیک  صــدای  و  هــا  انفجــار  صداگــذاری 
علمــی  هــای  فیلــم  ماننــد  بــه  هــا  اســلحه 
تخیلــی و اکشــن بــوده و کمــک بزرگــی در 
تیرانــدازی  یــک  کــه  بــازی  جریــان  القــای 
تخیلی می باشــد، کرده اســت. صداپیشــگی 
تایتــان  مخصوصــاً  بــازی  هــای  شــخصیت 
B.T در بــاال تریــن کیفیــت ممکــن قــرار دارد 
و خــرده ای بــه آن وارد نیســت. موســیقی 
متنــی هــم کــه در پــس زمینــه پخــش مــی 
شــود بســیار بــی همتــا و حماســی مــی باشــد 
و بــه خوبــی شــما را در جریــان فضــای اکشــن 

بــازی قــرار مــی دهــد.
 Respawn کــه  زمانــی  از  مــاه   ۱۸
Entertainment از دومیــن نســخه عنــوان 
تیرانــدازی اول شــخص خــود رونمایــی کــرد 
گذشــته و بــا انتشــار بــازی متوجــه شــدیم 
کــه تمامــی وعــده هــای ســازندگان ســر جــای 
خــود بــوده و کمتریــن بزرگنمایــی و هایــپ 
بــی دلیلــی در بــازی وجــود دارد. ایــده هــای 
بــی نظیــری در بخــش تــک نفــره وجــود دارند 
کــه قطعــاً در آینــده بــا بیشــتر بهــا دادن بــه 
از  پیــش  از  بیــش  تــوان حتــی  آن هــا مــی 
پتانســیل هــای ایــن عناویــن اســتفاده کــرد. 
ای  تجربــه  توانــد  مــی   Titanfall 2 عنــوان 
ســرگرم کننــده، خنــده دار و لــذت بخــش 
ســبک  طرفــدار  بازیکنــان  تمامــی  بــرای 
تیرانــدازی نظامــی و در کل تمامــی بازیکنــان 
باشــد. ایــن بــازی دقیقــاً همــان چیزیســت 
کــه نســخه اول در تــاش بــود تــا باشــد و 
بــی نظیــر  نفــره  ادغــام بخــش چنــد  حــال 
نســخه ســابق بــا کمپیــن و داســتانی زیبــا، 
از Titanfall 2 یــک بــازی کامــل و درجــه یــک 

اســت. ســاخته 

تابش آپولو بر روی کوه المپ

9.5
گرافیک بی نظیر، تایتان های مختلف با کالس های مختلف، بخش چند نفره بی نقص و بخش تک نفره 

کوتاه بودن بخش تک نفره و نبود جزئیات زیاد در داستان بازی، طراحی مدل انسان های بازی می توانست 
بهتر باشد
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ز  ا
زمانــی کــه ایرانیــان بــا بــازی 
ــری آشــنا شــدند ســایق  هــای کامپیوت
در  نیــز  را  مختلفــی  هــای  معیــار  و 
انتخــاب بــازی هایشــان دخیــل کــرده 
از  خــاص  نوعــی  تــوان  مــی  امــا  انــد. 
بــازی هــا را بــاب ســلیقه اکثریــت مــردم 
کشــورمان نامیــد. بــازی هــای واقــع گــرا! 
ندارنــد  دوســت  ایرانیــان  از  بســیاری 
شــاهد عناصــر تخیلــی در بــازی هــای 
کامپیوتــری باشــند و هرچــه بــازی بــه 
بیشــتر  و  باشــد  تــر  نزدیــک  واقعیــت 
باشــد  پرداختــه  زندگــی  جرئیــات  بــه 
در نــزد آنــان محبــوب تــر خواهــد بــود. 
دلیــل ایــن کــه در ایــران همیشــه تکــن 
بــه اســتریت فایتــر ترجیــح داده شــده 
محبوبیــت  اســت.  موضــوع  همیــن 
 Modrn بــا Call of Duty فــوق العــاده
بــاز  قاعــده  همیــن  بــه  نیــز   Warfare
زیــاد  منفوریــت  البتــه  )و  گــردد.  مــی 
Warfare هــای جدیــد نیــز بــه زیــر پــا 
گذاشــتن همیــن قاعــده مربــوط اســت!( 
ــم  ــدارد جهن ــی جماعــت دوســت ن ایران
Doom را تجربــه کنــد. دوســت نــدارد 
کنــد.  زندگــی   Half Life دنیــای  در 
اســت.   Sims عاشــق  عــوض  در  امــا 
عاشــق گشــت و گــذار در شــهر بــزرگ 
GTA. و ویــراژ دادن بــا ماشــین هــای 
Need For Speed. در آن دوران بازی 
همچــون مافیــا حکــم کیمیــا را داشــت. 
یــک بــازی واقــع گرایانــه کــه تصــادف 
هایــش آنقــدر منطقــی بــود کــه همــه 

گیمــران واقعــی پســند کشــور 
را بــه وجــد مــی آورد. چنیــن 
ســپس  و  مافیــا  کــه  شــد 
نــزد  در  آن  دوم  شــماره 
مــردم کشــورمان محبوبیتــی 
عجیــب پیــدا کــرد. بــازی هــای 
ــن کــه  ــا وجــود ای ــی ب ــا حت مافی
از عرضــه شــان مــی  ســال هــا 
گذشــت هنــوز هــم در بــازار هــا 
فــروش عجیبــی داشــتند و ایــن 
نشــان از محبوبیــت ایــن نــام در 
ایــران دارد. حتــی برخــی عرضــه 
بــازی  جــوی  ســود  کننــدگان 
ــا  ــز توانســتند ب هــای کرکــی نی
بــازی  نــام مافیــا  از  اســتفاده 
تعــداد  در  نیــز  را   L.A Noir
مــردم  بــه  نجومــی  هــای 
بفروشــند و ســود کانــی بــه 

بزننــد! جیــب 
حــاال از آن زمــان ســال هــا 
گیمــر  اکنــون  گــذرد.  مــی 
بســیار  رشــد  ایرانــی  هــای 
دیگــر  و  انــد  کــرده  زیــادی 
همــه دنیایشــان در مافیــا 
امــا  شــود  نمــی  خاصــه 
کــه  بفهمــم  توانــم  مــی 
تعــداد بســیاری هنــوز هــم 
خاطــرات آن دورانشــان بــا مافیــا را بیــاد 
ــا  ــد. کامــا قابــل درک اســت اگــر ب دارن
نســخه  شــدن  ســاخته  خبــر  شــنیدن 
ســوم مافیــا، حســی در اعمــاق قلبشــان 
دوبــاره زنــده شــود. و دوبــاره برگردنــد 
بــا  کــه  هایــی  روز  دوران.  همــان  بــه 
مافیــا گذرانــده انــد و قتــل و غــارت هــا 
و کشــت و کشــتار هایــی کــه بــا لبخنــد 
پشــت پــی ســی هــای نفتــی شــان انجام 
داده انــد را دوبــاره بــه خاطــر مــی آورنــد 
و دلشــان پر می کشــد. مشــتاقم ببینم 
اگــر بــا نســخه ســوم مواجــه شــوند چــه 
مــی شــود. زمانــی کــه پــس از گذشــتن 
همــه آن خاطــرات از ذهنشــان بــا بــازی 
موقــع  آن  شــوند.  مــی  روبــرو  اصلــی 
بــه  بدهنــد  ترجیــح  شــاید  کــه  اســت 
در  را  خاطــرات  همــه  مافیایــی  ســبک 

اتاقــی جمــع کــرده و آتــش بزننــد.

کامپیوتــر  بــرای  کــه  ضعیفــی  هــای  پــورت  داســتان 
هــای شــخصی عرضــه مــی شــوند در ابتــدا کوچــک و 
کــم اهمیــت بنظــر مــی آمــد. امــا ناگهــان بــا عرضــه یــک 
ــازی آنچنــان اوج گرفــت کــه حتــی خیلــی هــا همــان  ب
ــی  روز هــا قیــد ایــن پلتفــرم قدرتمنــد را زدنــد. در حال
کــه ســخن چندانــی از پــورت هــای افتضاحــی چــون 
 Metro: Last Light اولیــن شــماره دارک ســولز و یــا
 Batman شــنیده نمــی شــد خبــر ضعیــف بــودن پــورت
Arkham Knight آنچنــان همــه جــا پیچیــد کــه عــده 
ای چنــد روز ابتدایــی عرضــه بــازی را هفتــه جهنمــی 
شــوالیه تاریکــی خواندنــد. )و البتــه تــا حــدی هــم حــق 
داشــتند!( از آن روز بــود کــه ایــن ماجــرا جــدی شــد. 
پــس از آن نیــز تعــداد بیشــتری از بــازی هــای بــزرگ 
 Deus دچــار ایــن معضــل شــدند. بــازی هایــی مثــل
 No Man’s Sky ،دارک ســولز 3، بتمــن تــل تیــل ،Ex
و... همگــی پــورت هــای بــدی را روی کامپیوتــر هــای 
خانگــی تجربــه کردنــد. هــم اکنــون نیــز نوبــت بــه مافیــا 
رســیده تــا هــدف فحاشــی هــای حاصــل از ایــن قصــه 
شــود. بــازی در ابتــدای عرضــه از یــک قفــل 30 فریــم 
برخــوردار بــود تــا روی افتضــاح گرافیکــی کــه در آن بــه 
بــار آمــده تــا حــدی ســرپوش گذاشــته شــود. بــا حجــوم 
ســیل اعتراضــات گیمــر هــا بــه ســازندگان، آنهــا ناچــار 
شــدند بــا آپدیتــی ایــن قفــل را برداشــته و اجــازه دهنــد 
همــگان دســت گل بــه آب داده شــده را نظــاره گــر 
باشــند. به زودی کاشــف به عمل آمد که برای گرفتن 
60 فریــم پایــدار از ایــن بــازی بایــد کارت گرافیــک غــول 
صفتــی چــون GTX 1080 انویدیــا را داشــته باشــید! 
چیــزی کــه موجــب شــد دود از ســر بســیاری از پــی 
ســی گیمــر هــا بیــرون بزنــد. مــردم از نــان شبشــان 
مــی زننــد و GTX 1080 مــی گیرنــد کــه 60 فریــم از 
مافیــا بگیرنــد؟ آن هــم روی رزولوشــن FullHD؟! ایــن 
دیگــر واقعــا نابخشودنیســت! متاســفانه مافیــا هــم 
بــه صــف پــورت هــای افتضــاح رایانــه هــای شــخصی 
ملحــق شــده و آن را از همیشــه طوالنــی تــر کــرده. 
ایــن کــه کــی و چگونــه قــرار اســت ایــن مشــکات بــرای 
پــی ســی گیمــر هــا تمــام شــود را فقــط خــود پــروردگار 
مــی دانــد. یــادم مــی آیــد آن روز هــا کــه بحــث بتمــن 
داغ تــر از همیشــه بــود دوســتی مــی گفــت: »اصــا 
ــه باشــد! شــاید  ــن یــک توطئ ــوم؟ شــاید ای ز کجــا معل
بــا ایــن کار قصــد دارنــد پــی ســی گیمینــگ را از دور 
خــارج کننــد!« یــادم هســت آن موقــع هنــگام زدن ایــن 
حــرف خنــده فراوانــی کردیــم و بــرای شــفا دادن آن 
فــرد بــه درگاه خــدا دعــای بســیار نمودیــم. اکنــون هــم 
بــا ایــن کــه ایــن مســئله دور از ذهــن بنظــر مــی رســد 

امــا گاهــی شــک مــی کنــم کــه نکنــد واقعــا...

ماجرای پورت های پی سی بیخ پیدا کرده است
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مافیــا  ســری  طرفــداران  نــزد  در  داســتان 
از  بزرگــی  بخــش  دارد.  مهمــی  جایــگاه 
مافیــا  نســخه  ســومین  از  کــه  انتظاراتــی 
ــه همیــن عنصــر اســت.  ــوط ب مــی رفــت مرب
شــماره هــای پیشــین ایــن ســری ماموریــت 
خــود را در ارائــه داســتانی زیبــا، متنــوع و 
درخــور یــک بــازی جهــان بــاز مافیــا محــور بــه 
خوبــی انجــام داده انــد. امــا آیــا شــماره ســوم 
ــز توانســته انتظــارات ایــن قــوم منتظــر و  نی
چشــم بــه راه را در زمینــه داســتانی تامیــن 

کنــد؟
داســتان شــماره ســوم دربــاره انتقــام اســت. 
از  جــوان،   )Lincoln Clay( کلــی  لینکلــن 
خیانــت  بــا  آمیختــه  و  مرگبــار  ای  حادثــه 
جــان ســالم بــه در مــی بــرد. ســپس تصمیــم 
را  بــزرگ  خیانــت  ایــن  عامــل  گیــرد  مــی 
پــاک  هســتی  جهــان  از  همیشــه  بــرای 
کنــد. لینکلــن بــا کمــک متحــدان خــود زیــر 
دســتان و نوچــه هــای آنتاگونیســت بــازی را 
شناســایی کــرده و آنقــدر آن هــا را مــی کشــد 
تــا بتوانــد بــه راس هــرم یعنــی شــخص مــورد 
نظــر خــود برســد. آری. همــه چیــز دربــاره 
ــازی بوســیله کات  انتقــام اســت. داســتان ب
ســین هــای کارگردانــی شــده و ســینمایی و 
دیالــوگ هایــی کــه در مجــال هــای مختلــف 
میــان شــخصیت هــا رد و بــدل مــی شــوند 
ایــن  بــازی  بــه  همیــن  شــود.  مــی  تعریــف 
امــکان را داده تــا هــم اتمســفر مــورد نظــر 
کنــد  پیــاده  داســتان  دل  در  خوبــی  بــه  را 
پــردازش  بــرای  را  مناســب  بســتری  هــم  و 
شــخصیت هــای خــود پدیــد آورد. ایــن کــه 
بــه خوبــی  را  خــود  هــای  بــازی شــخصیت 
پــردازش کنــد یــک مســئله اســت و ایــن کــه 
دوســت  را  هــا  شــخصیت  ایــن  بازیبــازان 
شــکی  دیگــر.  ای  مســئله  باشــند  داشــته 
نیســت که ســومین شــماره از مافیا همچون 

اجــدادش شــخصیت هــا را بــه خوبــی شــکل 
داده و توانســته عمــق الزم را در آنــان پدیــد 
آورد. امــا مســئله اینجاســت کــه هیــچ یــک از 
آنــان بــرای اکثــر بازیبــازان جــذاب و دوســت 
داشــتنی نیســتند. شــخصیت اصلــی بــازی 
یعنــی لینکلــن کلــی، جوانــی ســیاه پوســت، 
قدرتمنــد و نســبتا خــوش قلبــی اســت کــه 
بــا خافــکاران کثیــف بجنگــد.  ســعی دارد 
امــا هیــچ یــک از ویژگــی هــا و رفتــار هــا و 
تــا  شــود  نمــی  باعــث  او  پــاک  نیــت  حتــی 
خافــکار  بــازی  یــک  اصلــی  قهرمــان  را  او 
محــور بدانیــم. لینکلــن بهیــچ وجــه ماننــد 
شــخصیت هایــی مثــل فرانکلیــن )از ســری 
GTA( نیســت و اصــا همچــون شــخصیت 
هــای بیــاد ماندنــی نســخه پنجــم GTA بــه 
دل بازیبــاز نمــی نشــیند. ســایر شــخصیت 
هــای بــازی نیــز کمابیــش همیــن وضعیــت 
را دارنــد. بــازی بــا هدایــت داســتان خــود بــه 
و وضعیــت  مســائل سیاهپوســتان  ســمت 
بــد آن هــا درآن دوران، اتمســفر خافــکاری 
و نــوآری )Noir( کــه از بــازی هــای پیشــین 
بــه ارث بــرده را تــا حــد زیــادی خــراب کــرده. 
فضاســازی  و  بــازی  زمانــی  دوره  همچنیــن 
و کارکتــر هــای مربــوط بــه آن دوران اصــا 
نگارنــده  ایــن  همچــون  کســی  مــذاق  بــه 
ــم نویســندگی  خــوش نیامــده. شــاید کار تی
بــازی و هماهنگــی شــان بــا طراحــان هنــری 
ــر باشــد و بــه خوبــی  و گرافیکــی قابــل تقدی
اتمســفر مــورد نظــر را پیــاده کــرده باشــند. 
امــا ایــن اتمســفر هــر چقــدر هــم کــه خــوب 

اســت حــال مــن را بــه هــم مــی زنــد!
از دیگــر نــکات مهــم داســتان بــازی مــی تــوان 
عناویــن  از  هایــی  شــخصیت  حضــور  بــه 
پیشــین همچــون Vito Scaletta اشــاره کــرد 

بــا  دیــدار  شــک  بــدون  ن هــا کــه  آ
قدیمــی  طرفــداران  ســری بــرای 
بســیار خوشــایند و خاطــره 

انگیز خواهد بود.

مشتی خالفکار بطری به دست

حــد  در  تنهــا  نــه   3 مافیــا  در  فنــی  گرافیــک 
بلکــه  نیســت  امســال  هــای  بــازی  انــدازه  و 
بــه اســتاندارد  بــه ســختی مــی توانــد  حتــی 
ــه  ــن کــه بهین ــا 2014 برســد. ای هــای 2013 ی
رایانــه هــای شــخصی  بــر روی  بــازی  ســازی 
کنــار.  بــه  اســت  المللــی  بیــن  افتضــاح  یــک 
چیــز  اصــا  نیــز  بــازی  گرافیــک  متاســفانه 
ــه ای نیســت و بهیــچ وجــه  ــل ارائ ــدان قاب چن
چنیــن  کــه  نیســت  قبــول  قابــل  برایمــان 
گرافیکــی را روی پــی ســی قدرتمنــد و آن هــم 
بــا چنیــن فریــم ریــت توهیــن آمیــزی شــاهد 
باشــیم. بــازی در کل بــا تکســچر هــا رابطــه 
خوبــی نــدارد و تکســچر هــا حتــی گاهــی از 
دور نیــز ناامیدمــان مــی کننــد. ســایر متریــال 
هــا نیــز )هماننــد بدنــه اتومبیــل هــا( آنطــور 
کــه بایــد از آب درنیامــده انــد و مصنوعــی و 
غیــر طبیعــی جلــوه مــی کننــد. دنیــای بــازی 
نیــز از جرئیــات چندانــی بهــره منــد نیســت 
ــه محیــط هــای  ــه محیــط هــای شــهری و ن و ن
ندارنــد.  ای  ارائــه  قابــل  جزئیــات  داخلــی 
Draw Distance درســت و حســابی ای هــم 
در کار نیســت تــا حــد اقــل بــه منظــره هــای 
بــازی امیــدوار باشــیم. نــور پــردازی بــازی در 
روز تعریــف چندانــی نــدارد و هیــچ کمکــی بــه 
مناظــر افتضــاح و مصنوعــی بــازی نمــی کنــد. 
امــا درشــب قصــه متفــاوت اســت. شــب کــه 
فــرا مــی رســد تــازه متوجــه نورپــردازی زیبــای 
بــازی مــی شــویم. در کل گرافیــک بــازی شــب 
بســیار طبیعــی  و  دارد  تــری  زیبــا  هــا جلــوه 
تــر بنظــر مــی رســد. شــاید بــه ایــن خاطــر کــه 
تاریکــی بــر ضعــف هــای گرافیکــی دیگــر ســایه 
ــاگ  ــد ب ــن مشــکات بای ــه همــه ای ــه! ب انداخت
هــای ریــز و درشــت و پــر تعــداد بــازی را نیــز 
ــا  ــاگ هــای فیزیکــی گرفتــه ت اضافــه کــرد. از ب
ــا  ــر هــا و بقیــه مخلفــات. ب ــود نشــدن کارکت ل
ایــن کــه ســومین شــماره از مافیــا در بحــث 
گرافیــک فنــی حــرف هــای اندکــی نیــز بــرای 
گفتــن دارد امــا بــاز هــم ناچاریــم بــه خاطــر 
ضعــف هــای زیــاد آن، ایــن بخــش را هــم رد 

کنیــم.
در بحــث هنــری قصــه کمــی فــرق مــی کنــد. 
مافیــا در بخــش هنــری توفیقــات زیــادی دارد. 
البتــه نبایــد ایــن گونــه تصــور شــود کــه بــازی 
پــر اســت از صحنــه هــای چشــم نــواز و زیبــا. 
بلکــه بــه نســبت افتضاحــی کــه در بخــش فنی 
بــه بــار آمــده مــی تــوان کمــی بخــش هنــری را 
دوســت داشــت و از آن لــذت بــرد. طراحــان 
هنــری ســلیقه نســبتا خوبــی بــه خــرج داده 
ــا از آب در  ــد و برخــی محیــط هــا واقعــا زیب ان
آمــده انــد. بــا ایــن حــال مــی تــوان گفــت انــدک 
امیــدی بــه ایــن بخــش هســت و همیشــه از 

تماشــای بــازی نــا امیــد نخواهیــد شــد.

مکن ای صبح طلوع
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همچــون رونــد همیشــگی ایــن ســری، ســومین 
شــماره مافیــا هــم یــک بــازی جهــان بــاز اســت. 
بــه  بــزرگ  شــهری  در  تواننــد  مــی  بازیبــازان 
گشــت و گــذار پرداختــه و بــه هــر گوشــه آن 
ســرک بکشــند. صــد البتــه بــاز هــم نمــی تــوان 
مافیــا را بــا GTA مقایســه کــرد. چــرا کــه اثــر 
راک اســتار هــم از لحــاظ وســعت دنیــا و هــم 
از لحــاظ طراحــی و زنــده بــودن شــهر بــه طــور 
کامــل بــر ایــن بــازی برتــری دارد. حتــی فعالیــت 
هــای جانبــی Mafia 3 نیــز بــا ایــن کــه بــرای یــک 
بــازی جهــان بــاز قابــل قبــول و کافــی بنظــر مــی 
رســند، هنگامــی کــه پــای GTA بــه میــان مــی 
آیــد هیــچ حرفــی بــرای گفتــن باقــی نمــی مانــد. 
انــدازی بخــش عظیمــی از گیــم  مراحــل تیــر 
پلــی بــازی را تشــکیل داده انــد. تیــر انــدازی در 
Mafia 3 وضعیــت قابــل قبولــی دارد. لینکلــن 
مــی توانــد براحتــی ســنگر گرفتــه و میــان ســنگر 
هــای مختلــف جابجــا شــود. تقریبــا همــه جــا 
مــی تــوان از قابلیــت ســنگر گیــری اســتفاده 
مــی  یافــت  مــواردی  نیــز  گاهــی  البتــه  کــرد. 
شــوند کــه نشــان مــی دهنــد ایــن سیســتم هــم 
تــا کامــل شــدن فاصــه زیــادی دارد. مثــا گاهــی 
پیــش آمــده کــه لینکلــن نمــی تواند ســنگر مورد 
نظــر را تشــخیص دهــد. در حالــی کــه جســمی 
کــه شــما برگزیــده ایــد مــی توانــد ســنگر بســیار 
خوبــی باشــد. یــا مثــا خنــگ بــازی هایــی کــه 
موقــع تعویــض ســنگر از او ســر مــی زنــد نیــز 
باعــث آزارتــان خواهنــد شــد. ایــن مــوارد بــا ایــن 
کــه جزئــی و کمیــاب انــد گاهــی تاثیــرات بســیار 
بــازی خواهنــد  از  تــان  تجربــه  روی  بــر  بــدی 
گذاشــت. فکــر کنیــد در موقعیــت حساســی 
هســتید و خــوردن تنهــا یــک گلولــه باعــث مــی 
شــود تــا مجبــور باشــید بــازی را از آخریــن چــک 
پوینــت دور آغــاز کنیــد. در ایــن شــرایط اگــر 
گرفتــار حماقــت هــای لینکلــن شــوید فریــاد بــد 
و بیراهتــان بــه گــوش در و همســایه خواهــد 

رســید!

 تعــداد و تنــوع اســلحه هــای بــازی قابــل قبــول 
ــا از تمامــی کاس هــای  ــازی تقریب اســت. در ب
اســتاندارد، اســلحه یافــت مــی شــود. اگــر چــه 
ایــن مــورد نیــز بــا Grand Theft Auto قابــل 
مقایســه نیســت. اســلحه هــای بــازی طراحــی 
خوبــی دارنــد و شــلیک بــا آن هــا لــذت بخــش 
اســت. بــه لطــف انیمیشــن هــای خــوب و بــه 
جــای شــلیک هــا، تیــر انــدازی بــا هــر یــک از 
اســلحه هــا حســی خوشــایند دارد. عــاوه بــر 
آن پاشــیدن دشــمنان بــه روی دیــوار پشــت 
همــواره  بــازی  هــای  گان  شــات  بــا  سرشــان 
لذتــی وصــف ناشــدنی دارد. چیــزی کــه در ایــن 
بخــش اندکــی روی اعصــاب مــی رود هــوش 
مصنوعــی دشــمنان اســت کــه گاه بــا حماقــت 
هایشــان ناچارتــان مــی کنــن بــاز هــم زبــان بــه 
بــد و بیــراه بگشــایید. ســطح حــرکات دشــمنان 
و جابجایــی هــای آن هــا نــه تنهــا از اســتاندارد 
هایــی کــه معمــوال در بــازی هــای شــوتر ممتــاز 
بلکــه  اســت  تــر  پاییــن  هســتیم  شاهدشــان 
حتــی گاهــی روی بــد تریــن هــا را نیــز ســفید 
مــی کنــد. جایگیــری هــای احمقانــه و ناگهــان 
راه افتــادن دشــمنان بــه ســمتی خــاص مــرا یــاد 
یکــی از بــازی هــای شــوتر ســوم شــخص وطنــی 
مــی انــدازد. امــا صبــر کنیــد! آن بــازی کجــا و 
Mafia 3 کجــا؟! یــک تیــم کوچــک ایرانــی کجــا 

ــم. و 2K کجــا!! رهــا کنی
بــا همــه ایــن تفاســیر بخــش شــوتینگ بــازی 
گذشــته  آن  از  دارد.  قبــول  قابــل  عملکــردی 
اگــر شــماره هــای پیشــین مافیــا را بــازی کــرده 
ــا دیــدن همیــن سیســتم تیــر انــدازی  باشــید ب
نیــز همیــن جــا و همیــن حــاال ســجده شــکر 
بــه جــای خواهیــد آورد! دیــدن یــک سیســتم 
نســبتا اســتاندارد تیــر انــدازی بــرای ســری بــازی 
کــه در گذشــته از سیســتمی چــون آنچــه در 
مافیــا 2 دیــده ایــم اســتفاده مــی کــرده حکــم 
تــرش  دیگــر ســخت  بگذاریــد  دارد.  را  کیمیــا 

نکنیــم.

من و شات گان و پاشیدن خون

عملکــرد مافیــا3 در بخــش موســیقی نیــز 
کامــا شــبیه دیگــر بخــش هاســت. بــازی 
تعــدادی قطعــه خــوب دارد کــه گاهــی 
از شنیدنشــان بــه وجــد خواهیــد آمــد. 
امــا ســایر قطعــات الیســنس شــده بــرای 
رادیــو  در  کــه  قطعاتــی  جملــه  از  بــازی 
پخــش مــی شــوند را نمــی تــوان چیــزی 
تمــام  در  شــخصا  نامیــد.  افتضــاح  جــز 
بــه  یــک قطعــه  بــازی نتوانســتم  مــدت 
درد بخــور در رادیــو پیــدا کنــم و همیشــه 
آزار  قطعــه  تعــدادی  شــنیدن  از  پــس 
دهنــده ترجیــح مــی دادم قیــد موســیقی 
را بزنــم و رادیــو ماشــین را خفــه کنــم. 
متاســفانه بــار دیگــر نیــز آن قطعــه هــای 
خــوب و کــم تعــداد بایــد قربانــی عملکــرد 
زیــر  بــازی شــوند و ارزششــان  ضعیــف 

ســوال بــرود.
دوبله و گویندگی خوشــبختانه از بخش 
هایــی اســت کــه کمتــر آزارمان می دهد و 
بیشــتر گوینــدگان کار خــود را بــه بهترین 
شــکل انجــام داده انــد. صــدای لینکلــن 
کلــی کامــا بــا شــخصیتش تناســب دارد 
و یکــی از نــکات مثبــت کــم تعــداد ایــن 
شــخصیت بــه شــمار مــی رود. همچنیــن 
گوینــدگان  همــه  خــوب  لهجــه  از  بایــد 
تشــکر کــرد! چــون واقعــا چنیــن لهجــه 
هایــی باعــث مــی شــود خودمــان را کامــا 
در دنیــای ســیاه پوســتان ببینیــم. در کل 
شــخصا بــه لهجــه خــاص آن هــا عاقــه 
دارم و همــواره از شــنیدن گفــت و گــو 
هایــی کــه میانشــان رد و بــدل مــی شــود 

لــذت مــی بــرم.
بــه  بــازی  نیــز  گــذاری  صــدا  بخــش  در 
خوبــی عمــل کــرده و شــاهد افکــت هــای 
هســتیم.  کیفیتــی  بــا  و  خــوب  صوتــی 
صــدای اتومبیــل هــا، شــلیک اســلحه هــا 
اســت  ممکــن  کــه  هایــی  و ســایر صــدا 
بــازی خافــکار محــور مافیایــی  یــک  در 
شــنیده شــوند بــا کیفیــت خوبــی در بــازی 
قــرار گرفتــه انــد و بایــد خوشــحال باشــیم 
کــه باالخــره یــک بخــش کــم نقــص در 

بــازی یافتــه ایــم.

خفه کن اون رادیو رو!
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یکــی 
بــازی  پلــی  گیــم  مهــم  هــای  بخــش  از  دیگــر 
مخفــی کاری اســت. شــاید تصــور کنیــد ایــن 
در   Mafia 3 برنــده  بــرگ  توانــد  مــی  بخــش 
میــان ســایر بــازی هــای جهــان بــاز هــم ســبک 
خــود باشــد. اگــر چنیــن تصــوری داریــد بدانیــد 
ســخت در اشــتباهید! مخفــی کاری در مافیــا 
اوضــاع  فقــط  کــه  اســت  بــزرگ  اشــتباه  یــک 
را بــرای بــازی بــد تــر کــرده و پــول و انــرژی و 
نیــروی ســازندگان را بــه هــدر داده. نخســت 
بایــد گفــت کــه جــای بســیاری از المــان هــای 
واجــب یــک سیســتم مخفــی کاری اســتاندارد 
در بــازی خالــی اســت. ایــن بدیــن معناســت 
کــه ســازندگان بــا یــک سیســتم ســر هــم بنــدی 
شــده و ناقــص قصــد داشــته انــد ادای بــازی 
مثــا  و  آورده  در  را  آنــرد  دیــس  مثــل  هایــی 
بــرای انجــام هــر ماموریــت چندیــن گزینــه را 
در اختیــار گیمــر قــرار دهنــد. حرکتــی کــه نــه 
تنهــا هیــچ تاثیــری بــر فاخــر شــدن گیــم پلــی 
نگذاشــته بلکــه بــا نقــص هــای بــی شــماری کــه 
راســنگین   Mafia 3 گناهــان  بــار  صرفــا  دارد 
تــر مــی کنــد. نتیجــه کار، مخفــی کاری کامــا 
نچســبی اســت کــه هیــچ کــس دوســت نــدارد 
کنــد.  اســتفاده  آن  از  بــازی  پیشــبرد  بــرای 
بزرگتریــن ضعــف ایــن سیســتم شــاید هــوش 
حضــرات  گویــا  باشــد.  دشــمنان  مصنوعــی 
ســازنده نمــی دانســته انــد کــه بــرای ســاختن 
یــک سیســتم مخفــی کاری کــه بتوانــد بــا بــازی 
هــای امــروزی رقابــت کنــد چقــدر بایــد زحمــت 
کشــید. نتیجــه ایــن شــده کــه بــا یــک هــوش 
مصنوعــی ناقــص و حرکاتــی بســیار ابتدایــی، 
اولیــه و احمقانــه از ســوی دشــمنان ســر و تــه 
قصــه بــه هــم رســیده. مخفــی کاری در بــازی 
بــا ایــن کــه گاهــی بــرای پیشــبرد مراحــل بــه 
کار مــی آیــد کامــا ســطحی و نچســب اســت 
و هیــچ وقــت ذره ای عمــق نمــی یابــد. درواقــع 
مخفــی  طرفــداران  از  مــن(  )مثــل  اگــر  حتــی 
کاری و کشــتن دشــمنان بــه روش بــی صــدا، 
کاری  مخفــی  نیــز  باشــید  تمیــز  و  آهســته 
مافیــا را برنخواهیــد گزیــد. چــون )اگــر آزارتــان 
ــری هــم در  ــد و دلپذی ــه جدی ندهــد( هیــچ نکت
آن پیــدا نمــی شــود. بهتــر بــود ســازندگان بــازی 
بیشــتر بــر روی دیگــر بخــش هــای گیــم پلــی 
تمرکــز مــی کردنــد و وقــت خــود را بــرای چنیــن 
بخــش مخفــی کاری ناقــص و نصفــه نیمــه ای 

هــدر نمــی دادنــد.

خوبــی  نســبتا  وســعت   3 مافیــا  بــازی  شــهر 
هــر  در  نیــز  مختلفــی  هــای  فعالیــت  دارد. 
کشــند.  مــی  را  بازیبــازان  انتظــار  آن  گوشــه 
بازیبــاز همچنیــن مــی توانــد انــواع مختلفــی از 
وســایل نقلیــه را نیــز کنتــرل کــرده و از آن هــا 
در پیشــبرد مراحــل اســتفاده کنــد. صــد البتــه 
بــاز هــم نمــی تــوان در ایــن زمینــه نیــز مافیــا 
را بــا GTA مقایســه کــرد. امــا صرفــا بــه عنــوان 
یــک بــازی جهــان بــاز معمولــی و بــی ادعــا مــی 
تــوان ایــن بخــش را از مافیــا پذیرفــت. لینکلــن 
ــان هــای  مــی توانــد هــر اتومبیلــی کــه در خیاب
شــهر مــی بینــد را دزدیــده و ســوار آن شــود. 
بــازی  در  هــم  اتومبیــل  خریــد  بخــش  البتــه 
موجــود اســت و مــی توانیــد بــه جــای انجــام 
ایــن عمــل غیــر انســانی بــدون کثیــف کــردن 
خــون خــود اتومبیــل خودتــان را احضــار کــرده 
و ســوار شــوید. رانندگــی یکــی دیگــر از بخــش 
هــای مهــم گیــم پلــی اســت و زمــان زیــادی از 
بــازی نیــز در همیــن حالــت صــرف مــی شــود. 
مــی  مافیــا  بخــش  ایــن  در  گفــت  تــوان  مــی 
اتومبیــل  کنتــرل  بگیــرد.  قبولــی  نمــره  توانــد 
براحتــی  و  اســت  بخــش  لــذت  بــازی  هــای 
مــی توانیــد هــر اتومبیلــی را بــه مســیر مــورد 
نظرتــان هدایــت کنیــد. دریفــت کشــیدن، الیی 
کشــیدن، ســرعت بــاال و ســایر اعمــال زشــت و 
غیــر قانونــی دیگــر بــه راحتــی در بــازی قابــل 
انجــام انــد و حــس خوبــی را نیــز بــه بازیبــازان 
منتقــل مــی کننــد. فیزیــک اتومبیــل هــا طراحــی 
خوبــی دارد و آن هــا در موقعیــت های مختلف 
عکــس العمــل هــای نســبتا واقــع گرایانــه ای از 
خــود نشــان مــی دهنــد. مثــا در حیــن تصــادف 
هــا، پــرش هــا و فــرود آمــدن هــا و وارد شــدن 
ضربــات مختلــف معمــوال صحنــه هــای جالبــی 
ــن کــه اتومبیــل هــای  ــا ای را شــاهد هســتیم. ب
هیچکدامشــان  و  هســتند  قدیمــی  بــازی 
ندارنــد  را  امــروزی  هــای  اتومبیــل  درخشــش 
معمــوال ســرعت هــای قابــل تحملــی را ارائــه 
مــی دهنــد و بایــد گفــت قدیمــی بــودن اتومبیل 
هــا آنقــدر هــا هــم در مافیــا 3 غیــر قابــل تحمــل 
نیســت. تخریــب پذیــری اتومبیــل هــا همچــون 
تمامــی بــازی هــای ایــن ســبکی در بــازی وجــود 
دارد امــا بهیــچ وجــه بــه پــای دیگــر بــازی هــای 

هــم ســبک نمــی رســد. 

چیــزی  آن  مافیــا  گفــت  بایــد  پایــان  در 
ــون در  ــزی کــه هــم اکن ــود. چی ــد نب کــه بای
دســت مــا قــرار دارد فاصلــه بســیار زیــادی 
ــا چیــزی کــه از آن انتظــار داشــتیم دارد.  ت
میــل  خــاف  ناچاریــم  خاطــر  همیــن  بــه 
باطنــی مــان عمــل کــرده و ســومین بــازی 
از مافیــا را توصیــه نکنیــم. مــی دانیــم ایــن 
موضــوع بــه خصــوص بــرای برخــی گیمــر 
هــای وطنــی واقعــا ســخت و دشــوار اســت. 
بچــه هایــی کــه عمــری بــا بــازی هــای مافیــا 
زندگــی کــرده انــد و دی وی دی هــای آن 
و  رد  یکدیگــر  میــان  کودکــی  دوران  از  را 
بــدل کــرده انــد و بــا شــنیدن خبــر ســاخته 
ــه وجــد آمــده  ــازی ب شــدن نســخه ســوم ب
انــد. متاســفیم کــه ناچاریــم بگوییــم ایــن 
و  نیســت  مــی خواهیــد  کــه  آنچــه  بــازی 
بهتــر اســت از ایــن بــه بعــد نیــز بــا خاطــرات 
کنیــد  زندگــی  قبلــی  هــای  بــازی  همــان 
بــازی جدیــد ممکــن اســت آن هــا  چــون 
را نیــز خــراب کنــد. مــی تــوان گفــت عــدم 
حــدی  تــا  مافیــا  ســوم  نســخه  موفقیــت 
نیــز بخاطــر بــد شانســی اســت. متاســفانه 
حضــور Grand Theft Auto و پیشــرفت 
روز افزونــش باعــث شــده تــا مجالــی بــرای 
عــرض انــدام دیگــر بــازی هــای ایــن ســبک 
باقــی نمانــد. مشــابه همیــن بــا دقیقــا بــر 
ســر Saint’s Row نیــز آمــد. آن بــازی نیــز 
 GTA بــا هنگامــی کــه خــود را در جــدال 
ناتــوان دیــد تصمیــم بــه تعویــض ســبک 
گام  متفاوتــی  مســیر  در  و  گرفتــه  خــود 
 Gat out of نهــاد. بــه طــوری کــه عمــا در
Hell چیــز زیــادی از میــراث خــود را باقــی 
ــا تصمیــم گرفتــه بــه جــای  نگذاشــت. مافی
خالــی کــردن میــدان و فــرار به ســوی ســبک 
رقابــت  همچنــان  و  بایســتد  دیگــر  هــای 
کنــد امــا متاســفانه در تمامــی زمینــه هــا 
شکســت خــورده و چنیــن وضعیتــی یافتــه. 
و  ناهماهنگــی  و  شانســی  بــد  ترکیــب 
ضعــف مدیریتــی تیــم ســازنده باعــث شــده 
بــه  اکنــون  هــم  خــوب  بــازی  ســری  ایــن 
ایــن حــال دچــار شــود. گرچــه بــازی کــردن 
تفننــی مافیــا 3 خالــی از لطــف نیســت امــا 
اگــر قصــد داریــد بــازی را بخریــد مــا توصیــه 
مــی کنیــم دچــار ایــن اشــتباه نشــوید. در 

هــر حــال انتخــاب بــا شماســت.

نفت بریز، آتش بزن
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اوج تخریــب اتومبیــل هــا بــه پریــدن کاپــوت 
و کــج و کولــه شــدن در هــا خاصــه مــی شــود 
و مــی تــوان گفــت در ایــن بخــش آن حســی 
کــه بایــد از تصــادف بــه بازیبــاز منتقــل شــود، 
امــا چنــدان  نیســت.  بــازی  در  وجــه  بهیــچ 
اهمیتــی هــم نــدارد. تخریــب پذیــری شــهر 
نیــز در ســطح قابــل  و اجــزای خیابــان هــا 
قبولــی قــرار داشــته و بــا ایــن کــه اصــا بــه 
رســد  نمــی  هــم  هــا  بــازی  دیگــر  پــای  گــرد 
کنــد.  مــی  رفــع  را  انتظــارات  امــا همچنــان 
مســئله ای کــه معمــوال بــه هنــگام رانندگــی 
بایــد مواظبــش باشــید پلیــس هــا هســتند 
کــه در همــه جــای شــهر پرســه مــی زننــد. 
در صورتــی کــه در محــدوده دیــد پلیــس هــا 
خطایــی از شــما ســر بزنــد آن هــا آژیــر کشــان 
بــه دنبالتــان خواهنــد آمــد. فرقــی نمــی کنــد 
پیــاده.  خطــای  یــا  باشــد  رانندگــی  خطــای 
مجــازات هــر دو دســته ای از پلیــس هــای 
عصبانــی اســت کــه بــا ســر و صــدای بســیار 
اوضــاع  شــوند.  مــی  خــراب  ســرتان  روی 
زمانــی وخیــم مــی شــود کــه بدانیــد مــردم 
شــهر هــم توانایــی خبــر کــردن پلیــس هــا را 
دارنــد. مثــا اگــر جلــوی برخــی از افــراد شــهر 
گــری  آنتــن  حــس  شــوید،  خــاف  مرتکــب 
شــان فعــال مــی شــود و مثــل بــی جنبــه هــا 
ــا  ــد ت ــه ســمت اولیــن باجــه تلفــن مــی دون ب
ــد  ــو بدهنــد. در چنیــن مواقعــی بای شــما را ل
قبــل از ایــن کــه کار از کار بگــذرد شــخص 

جــا  را  حالــش  و  کنیــد  پیــدا  را  نظــر  مــورد 
بیاوریــد تــا دیگــر از ایــن غلــط هــا نکنــد. امــا 
ــی نتوانســتید فــرد آنتــن را  ــه هــر دلیل اگــر ب
ــان را  ــا خودت ــد ی ــد بای ــوازش کنی ــه موقــع ن ب
تــاش کنیــد  یــا  گــور کنیــد و  جایــی گــم و 
تــا پیــش از رســیدن پلیــس هــا از محــدوده 
خــاف کــه روی نقشــه بــازی بــا دایــره آبــی 
در  شــوید.  خــارج  شــده  مشــخص  رنگــی 
بایــد  بیفتیــد  هــا  پلیــس  گیــر  کــه  صورتــی 
هماننــد همیشــه از دستشــان فــرار کنیــد. 
فــرار کــردن از دســت پلیــس هــا در مافیــا 
  GTA ماننــد هایــی  بــازی  گیــری  ســخت   3
را نــدارد. همیــن کــه از محــدوده دیدشــان 
خــارج شــوید کافیســت کــه بــرای همیشــه از 
ذهنشــان پاکتــان کننــد. حتــی اگــر بافاصــه 
بــار دیگــر شــما را در همــان اتومبیــل ببیننــد 
نیــز بــا آســودگی از کنارتــان عبــور مــی کننــد 

و ســوت مــی زننــد.

شــاید مهمتریــن مشــکل مافیــا 3 در طراحــی 
از  بــازی  مراحــل  اکثــر  باشــد.  آن  مراحــل 
ابتــدا یــک هــدف را مقابــل شــما قــرار داده 
هــر  را  هــدف  آن  خواهنــد  مــی  شــما  از  و 
طــور کــه مــی دانیــد بــه قتــل رســانده و یــا 
از او اعتــراف بگیریــد. گاهــی نیــز مراحلــی از 
قبیــل کنتــرل وســایل نقلیــه مختلــف را در 

بــازی شــاهد هســتیم. مــی دانیــد چــرا نمــی 
شــود از انجــام ماموریــت هــای مافیــا 3 لــذت 
کافــی بــرد؟ چــون همگــی آن هــا زیــر ســایه 
ســنگین GTA قــرار گرفتــه انــد. آری. ایــن کــه 
مــزه GTA هنــوز هــم بعــد از ســال هــا زیــر 
زبــان گیمــر هــا مانــده خیلــی بــه ضــرر بــازی 
دلیــل  شــده.  تمــام  مافیــا  همچــون  هایــی 
لــذت نبردنمــان از ایــن مراحــل ایــن اســت 
بســیار  بــا ســطحی  را  هــا  قبــا همــان  کــه 
باالتــر و لــذت بخــش تــر در شــاهکار راک 
فــردی  نشــاندن  ایــم.  کــرده  تجربــه  اســتار 
کــه ســینه اش حــاوی اطاعاتــی ارزشــمند 
اســت در صندلــی جلــوی ماشــین و رانندگــی 
بــرای  ممکــن  وضــع  تریــن  وار  دیوانــه  بــه 
یافتــن راهــی بــه مغــز هزارتــوی او و ســایر 
مراحــل مشــابه، پــس از انجــام بــازی هــای 
راک اســتار برایتــان حکــم بچــه بــازی را دارد. 
عــدم هماهنگــی میــان طراحــان مراحــل بــازی 
و طراحــان گیــم پلــی موجــب شــده تــا مقــدار 
بــه  بــازی  از پتانســیل هــای  زیــادی  بســیار 
هــدر رود. در نتیجــه مراحــل صرفــا مــواردی 
تکــراری هســتند کــه عــاوه بــر ویــران کــردن 
نیــز  باالیــی  آنچنــان  گیمــر ســطح  حوصلــه 
ندارنــد. اگــر گیمــر بــازی هایــی ماننــد GTA را 
نیــز تجربــه کــرده باشــد هــم کــه دیگــر هیــچ 

حرفــی بــرای گفتــن باقــی نمــی مانــد. 

کاور بگیر، شلیک کن، حرف هم نزن!
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درســت اســت کــه گیــم پلــی مافیــا 3 در حــد 
و انــدازه GTA پیشــرفته نیســت امــا بــاز هــم 
آنقــدر گســترده هســت کــه بتــوان صــد هــا 
از  را  جــذاب  و  متنــوع  مرحلــه  و  ماموریــت 
درونــش بیــرون کشــید. امــا متاســفانه تنهــا 
اســتفاده ای کــه از آن شــده مراحــل کلیشــه 
تــرور رهبــران گــروه  بــر  ای و حوصلــه ســر 
ســازندگان  اســت.  شــهر  خافــکاری  هــای 
گاهــی حتــی دســت بــه تقلیــد هــای مســتقیم 
و البتــه ناقــص و نصفــه نیمــه ای از دیگــر 
بــازی هــای هــم ســبک زده انــد کــه نتیجــه 
شــده.  تمــام  بــازی  ضــرر  بــه  هــم  بــاز  کار 
افســوس کــه بــه جــای تمرکــز کــردن بــر روی 
قابلیــت هــا و پتانســیل هــای بــی شــمار بــازی 
خودشــان ســعی کــرده انــد بــه بــازی هــای 
دیگــر ســرک بکشــیند و نتیجــه هــم چیــزی 
عبــارت  بــازی  مراحــل  میبینیــد.  کــه  شــده 
انــد از تیــر انــدازی و کاور گیــری و مجــددا 
تیــر انــدازی... مخفــی کاری هــم اگــر دردی 
اضافــه نکنــد هیــچ دردی را دوا نمــی کنــد. 
یکــی از چیــز هایــی کــه اکنــون بــه اســتاندارد 
بــازی هــای ایــن ســبک تبدیــل شــده قابلیــت 
ارتفاعــات قابــل  از دیــوار هــا و  بــاال رفتــن 
دســترس اســت که معموال نوع ســاده آن در 
اکثــر بــازی هــای ســوم شــخص و حتــی اول 
شــخص دیــده مــی شــود. اضافــه شــدن ایــن 
قابلیــت بــه بــازی مــی توانســت تاثیــر خوبــی 
بــر تنــوع مراحــل مافیــا بگــذارد. بــه خصــوص 
اگــر مــی شــد مخفــی کاری را بــا ایــن قابلیــت 
ترکیــب کــرد نتایــج جالبــی حاصــل مــی شــد. 
هــم  مــورد  ایــن  بــه  حتــی  متاســفانه  امــا 
توجهــی نشــده. چیــزی کــه اهمیتــش کــم تــر 
از نــان شــب نیســت. لینکلــن فقــط مــی تواند 
از چیــز هایــی ماننــد جعبــه هــا، بشــکه هــا 
ــه و مــواردی از ایــن دســت  ســطل هــای زبال

بــاال بــرود. امــا حتــی اگــر پشــت بــام خانــه ای 
در نیــم متــری قــد او باشــد نیــز توانایــی بــاال 
رفتــن از آن را نخواهــد داشــت. ایــن مســئله 
عــاوه بــر آزار دهنــده بــودن باعــث مــی شــود 
تمامــی خاقیــت هایمــان بــرای انجــام مراحل 
بــه همــان روش کلیشــه ای »کاور بگیــر، تیــر 
انــدازی کــن« قبلــی خاصــه شــود. چــه مــی 
بــا رعایــت نکــردن  تــوان گفــت. متاســفانه 
ایــن نــکات و ســعی در تقلیــد بیــش از حــد از 
GTA باعــث شــده Mafia 3 حتــی از اواســط 
بــازی غیــر قابــل تحمــل شــود. خســته کننــده 
بــودن گیــم پلــی یکــی از بــد ترین مواردیســت 
کــه مــی توانــد گریبــان یــک بــازی را بگیــرد و 
کــه  بایــد گفــت مافیایــی  تاســف  در کمــال 
ــه نمایــش هــای  ــدوار ب ــن همــه چشــم امی ای
آن خیــره شــده بــود هــم اکنــون دچــار ایــن 

بهــران شــده.
البتــه نبایــد بــی انصافــی کــرد. شــکی نیســت 
واقعــا  نیــز  مافیــا  مراحــل  از  برخــی  کــه 
همانطــور انــد کــه از یــک بــازی عالــی انتظــار 
داریــم و حتــی برخــی از آنــان مــی تواننــد بــه 
یکبــاره خســتگی و اعصــاب خــردی مراحــل 
کلیشــه ای و مزخــرف پیــش از خــود را از تــن 
گیمــر بیــرون کننــد. امــا افســوس کــه ندانــم 
هماهنگــی  نــا  و  ســازنده  تیــم  هــای  کاری 
هــای بینشــان ارزش هــای ایــن مراحــل عالــی 
ــز تخریــب کــرده. در کل اگــر بخواهیــم  را نی
قســمت  کنیــم  بررســی  میانگیــن  طــور  بــه 
خســته کننــده بــازی بــر قســمت هــای خــوب 
خاطــر  همیــن  بــه  دارد.  غلبــه  جذابــش  و 
بــه  از توصیــه مافیــا 3  کــه ناچاریــم  اســت 

شــما اجتنــاب کنیــم.

6
اندک توفیقات روایی، شخصیت پردازی نسبتا خوب، مالقات با شخصیت هایی از بازی های پیشین، 
سیستم تیر اندازی قابل قبول، رانندگی لذت بخش، گیم پلی نسبتا وسیع، برخی مکانیک های لذت 

بخش، صدا گذاری خوب، لهجه های زیبا!

فضا و اتمسفر نچسب و منفور، شخصیت های نه چندان دوست داشتنی، مشکالت اندک سیستم تیر 
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 Pro Evolution« سال هاســت کــه دوران حکومــت ســری عناویــن
soccer« یــا بــه اختصــار »PES« بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر هــر 
ســاله شــاهد عرضــۀ یــک عنــوان فاخــر از ایــن ســری نیســتیم. ایــن 
مســئله را تنهــا می تــوان بــه گــردن »کونامــی« )KONAMI( انداخــت 
کــه بــا سیاســت های اشــتباه خــود، ســعی بــر ایــن داشــت کــه تجربــۀ 
بهتــری از فوتبــال را در عنــوان محبــوب خــود بگنجانــد. می دانیــم 
کهســری »PES« همیشــه از ایــن پتانســیل برخــوردار بودنــد کــه بــه 
یکــی از بهتریــن عناویــن الگــو گرفتــه از فوتبــال واقعــی تبدیــل شــوند، 
امــا متاســفانه همانطــور کــه گفتیــم سیاســت هایی کــه »کونامــی«، 
ســازندۀ ایــن ســری، بــرای ســاخت بــازی درنظــر داشــت، یــک اشــتباه 
محــض بــود! »کونامــی« همــواره ســعی بــر ایــن داشــت کــه بــا بهبــود 
مکانیــزم و مادهــای یــک نســخه، مشــغول بــه ســاخت نســخۀ بعــدی 
شــود کــه متأســفانه برخــاف تصــورات »کونامــی«، ایــن شــیوه هیــچ 
وقــت رنــگ موفقیــت بــه خــود نگرفــت و موجــب گشــت کــه هــم کم تــر 
شــاهد نــوآوری در نســخه های جدیــد ســری مذکــور باشــیم و همعــدۀ 
کثیــری از طرفــداران ایــن ســری بــه مجموعــه عناویــن »Fifa« کــه 
بــر  آورنــد.  روی  می آینــد،  شــمار  بــه   »PES« رقیــب  بزرگ تریــن 
خــاف »کونامــی« اســتودیوی »ای اِی اســپرت« )EA Sport(، هــر 
ســاله فرانچایــز خــود را بــا مادهــای جدیــد و المان هــای تــازه روانــۀ 
بــازار می کــرد تــا بازی بــازان بتواننــد تجربــۀ خوبــی نســبت بــه ســایر 
عناویــن ایــن ســری داشــته باشــند. ایــن دقیقــاً همــان چیــزی بــود 
کــه ســبب شــد ســری »Fifa« در نســل هفــت موفق تــر ظاهــر شــود 
و فــروش بهتــری نیــز نســبت بــه »PES« داشــته باشــد. حتــی در 
آســتانۀ ورود بــه نســل هشــت و ورق زدن هشــتمین بــرگ از زندگــی 
کنســول ها، »Fifa« بــه مراتــب بهتــر و بهتــر ظاهــر شــده، امــا کمــاکاً 
ســری »PES« هماننــد گذشــته بــد عمــل می کرد.ســرانجام پارســال، 
ــاره دچــار  »کونامــی« باألخــره ســر عقــل آمــد و ایــن ســری را یــک ب

تحــوالت زیــادی کــرد. تمامــی المان هــای گیــم پلــی بــازی نســبت بــه 
نســخۀ پیشــین خــود تغییــر کــرده بودنــد و در آن، مــا دیگــر شــاهد 
 PES« آن گیــم پلــی تکــراری نبودیــم. پــس از چندیــن ســال، باالخــره
2016« توانســت فروش بهتری داشــته باشــد و نظر مثبت خیلی ها 
از جملــه منتقــدان صنعــت »بــازی« و بازی بــازان را بــه دســت آورد. 
امــا ایــن کافــی نبــود! »کونامــی« بایــد عنوانــی خلــق می کــرد کــه 
اکنــون  بــه نظــر برســد. خوش بختانــه  برتــر  از هــر لحــاظ عالــی و 
می تــوان نفســی راحــت کشــید!  بــر طبــق ســنت هــر ســاله امســال 
 »PES« عناویــن مجموعــه  از  دیگــری  شــمارۀ  عرضــۀ  شــاهد  نیــز 
بودیــم کــه بــر خــاف ســالیان گذشــته ایــن نســخه تغییــر و تحــوالت 
زیــادی را بــه دوش می کشــید و تجربــۀ واقــع گرایانه تــری از فوتبــال 
را بــه نمایــش گذاشــت.»PES 2017«  همــان عنوانــی اســت کــه 
طرفــداران ســال ها انتظــارش را می کشــیدند. »کونامــی« بــا ســاخت 
این نســخه توانســت به موفقیت بیشــتری نســبت به ســال گذشــته 
دســت یابــد. ایــن دفعــه کونامــی »PES« را بــا کوله بــاری از نــوآوری 
در همــۀ زمینــه روانــۀ بــازار کــرده اســت. المان  هــای تــازه ای بــه بــازی 
افــزوده شــده کــه تجربــۀ آن را بیــش از پیــش دلچســب تر کرده انــد. 
ایــن اســتودیوبا در پیــش گرفتــن اســتراژی منحصــر بــه فــردی بــرای 
ســاخت بــازی، دیگــر آن سیاســت بلنــد مــدت خــود را کنــار گذاشــت و 
راه جدیــدی در پیــش گرفــت.»PES 2017«  از هــر نظــر عالی اســت! 
ــی، تغییــرات جدیــدی  »کونامــی« قابلیت هــای تــازه ای را در گیــم پل
خیلــی  و  بازیکنــان  مصنوعــی  هــوش  سیســتم  بهبــود  منوهــا،  در 
چیزهــای دیگــر را بــه جدیدتریــن ســاختۀ خــود تزریــق کــرده اســت. 
»PES 2017«  را می توانــد نمــادی بــرای بازگشــت ســری بــه اوج 
 »PES« پــس از ســال ها انتظــار دانســت. خاصــه بایــد گفــت کــه
امســال وضعیــت متفاوتــی نســبت بــه ســال های قبــل داشــته اســت، 
هرچنــد کــه نبایــد منکــر آن بــود کــه »کونامــی« راه درازی را در پیــش 
دارد کــه هماننــد گذشــته معــروف باشــد و بــاری دیگــر دل طرفــداران 
خــود را بــه دســت آورد! اکنــون کــه »PES 2017«  منتشــر شــده  
و مــورد تحســین منتقــدان قــرار گرفتــه اســت، تصمیــم داریــم در 
جدیدتریــن شــمارۀ مجلــۀ گیمفــا بــه بررســی ایــن عنــوان بپردازیــم، 
تــا تمامــی نــکات ضعــف و قــوت ایــن نســخه را زیــر ذربیــن ببریــم. 

پــس در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید.
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اگــر جــزء طرفــداران پــرو پــا قــرص ایــن ســری باشــید، دیگــر می دانیــد 
کــه آنهمــواره از گرافیــک خــارق العــاده ای بهــره می بــرد. ایــن مســئله 
یکــی از اهــداف بــزرگ »کونامــی« اســت کــه بــرای بهتــر جلــوه دادن 
بــازیِ خــود، تمرکــز شــایانی بــر روی ایــن بخــش می گــذارد. بــه همیــن 
ســبب ســری »PES« از لحــاظ گرافیــک یــک ســر و گــردن از رقیــب 
ــر اســت. اکنــون طبــق همیــن  ســر ســخت خــود یعنــی »Fifa« باالت
ســنت، »PES 2017« از گرافیــک بســیار باالیــی برخــوردار اســت. بــه 
شــخص هنــگام تجربــۀ ایــن نســخه، اولیــن نکتــه ای کــه توجــه ام را 
جلــب نمــود، همیــن قضیــۀ گرافیــک بــود. طراحــی تمامــی چهره هــای 
هســتند  گونــه ای  بــه  ناآشــناترین،  تــا  معروف تریــن  از  فوتبالــی 
کــه بــا نمونــۀ واقعــی مــو نمی زننــد! از ایــن مســئله بگذریــم! پــس 
انتخــاب تیــم مــورد نظــر و اســتارت )شــروع( مســابقه، بــازی نمایــی 
ً هنرمندانــه  کامــا بــه شــیوۀ  را  )انتخــاب شــده(  اســتادیوم  از کل 
و  طرفــداران  تــک  تــک  طراحــی  آن  در  کــه  می گــذارد  نمایــش  بــه 
جزییــات ریــز و درشــت اســتادیوم بــه وضــوح معلــوم اســت. ســپس 
نوبــت ورود بازیکنــان فــرا می رســد. در ایــن قســمت اســت کــه بــه 
عظمــت گرافیــک ایــن نســخه پــی خواهیــد بــرد! البتــه بــد نیســت 
ــن پیشــرفت گرافیــک در کنســول های نســل هفــت و  ــد کــه ای بدانی
ــد  ــه مانن ــل مشــاهده نیســت. ب تاحــدودی رایانه هــای شــخصی، قاب
هــر ســاله، پــورت رایانه هــای شــخصی در مقایســه بــا نســل هشــت، 
اندکــی ضعیف تــر عمــل کــرده اســت. بنــده بــه هنــگام تحریــر نقــد 
 Play Station( »4 تصمیــم گرفتــم عــاوه بــر نســخۀ »پلی استیشــن
4( نگاهــی نیــز بــه نســخۀ »پلی استیشــن 3« داشــته باشــم کــه بــه 
راحتــی گرافیــک دو نســل را مقایســه کنــم. در یــک جملــه بایــد گفــت 
کــه ایــن بــازی بــرای نســل هفــت ســاخته نشــده اســت! انــگار کــه 
ســازندگان نســخۀ پیشــین را بــا اندکــی تغییــر بــرای نســل هفــت 
پــورت کرده انــد، کــه البتــه چنــدان نیــز از ســازندگان بعیــد نیســت. 
می تــوان  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  هفــت  نســل  نســخۀ  گرافیــک 
ضعیــف خطــاب کــرد کــه مانــع تجربــۀ هــر چــه بهتــر بــازی می شــود. 
چنیــن چیــزی نیــز چنــدان تعجــب آور نیســت! حــال دیگــر کم کــم 
نســل هفــت از یــاد »کونامــی« خواهــد رفــت و حداقــل 2 الــی 3 ســال 

دیگــر شــاهد عرضــۀ ایــن ســری بــر روی ایــن نســل هســتیم.
طراحــی محیط هــای بــازی در نســل هشــت بســیار جالــب هســتند 
و همــراه بــا نــور غوغــا کننــدۀ بــازی، چنــان جلــوۀ بســیار زیبایــی را 
ــاز را وارد می کنــد کــه  ــه نمایــش می گــذارد کــه هــر از گاهــی بازی ب ب
ــازی، محــو جلوه هــای آن شــود. زمین هــای چمــن  ــۀ ب ــه جــای تجرب ب
ورزشــگاه ها بســیار طبیعــی هســتند و در هــر شــرایط، بــه ویــژه زمانــی 

ــه ای را  ــی باشــد، یــک حــس واقــع گرایان ــازی باران کــه آب و هــوای ب
در جــو بــازی بــه وجــود مــی آورد. بــه شــخص در طراحــی هیــچ یــک از 
ــازی، ضعفــی مشــاهده  ــال و جزییــات محیــط ب شــخصیت های فوتب
گرافیکــی  انجیــن  کــه  می دهــد  نشــان  خوبــی  بــه  ایــن  نکــرده ام. 
جزییــات  تمامــی  ســاخت  عهــدۀ  از  خوبــی  بــه   )FOX( »فاکــس« 
بــازی برآمــده اســت. قابــل ذکــر اســت ایــن انجیــن پیش تــر بــرای 
ســاخت عناویــن »کوجیمــا« اســتفاده می شــد. تمامــی مــوارد ذکــر 
شــده مربــوط بــه نســخۀ »پلی استیشــن 4« هســتند و بــا توجــه بــه 
منتظــر  می بایســت  »رایانه هــای شــخصی«،  نســخۀ  بازخوردهــای 
مانــد تــا ســازندۀ بــازی آپدیتــی بــرای رفــع مشــکات گرافیــک ایــن 
نســخه منتشــر کنــد. حــال چــرا پــس از ســال ها »کونامــی« تصمیــم 
نگرفتــه اســت کــه پــورت »رایانه هــای شــخصی« از روی پــورت نســل 

هشــت باشــد، جــای تعجــب اســت.
ــازی چنــدان تغییــری  ــا صداگــذاری نیــز بایــد گفــت کــه ب در رابطــه ب
المان هــای صداگــذاری نســخه های  نکــرده اســت و شــاهد همــان 
چندیــن  ســنت  طبــق  تغییــر هســتیم.  اندکــی  بــا  منتهــا  پیشــین، 
ســالۀ »کونامــی«، گزارشــگران بــازی، همــان گزارشــگران معــروف 
ایــن ســری یعنــی »جیــم بلگیــن« و »پیتــر دروری« هســتند. در طــی 
ســالیان اخیــر، اعتراضــات زیــادی از هــواداران در زمینــۀ گزارشــگران 
بــازی شــنیده ایم. بــه همیــن ســبب ماننــد دیگــر المان هــا کــه بــه طــور 
کامــل بهبــود یافته انــد، ایــن بخــش نیــز تغییــرات زیــادی کــرده اســت. 
بایــد بدانیــد کــه دیگــر خبــری از آن صحبت هــای تکــراری گذشــته 
نیســت و ایــن یکــی از مهم تریــن نــکات مثبــت بــازی بــه شــمار می رود.

البتــه بــد نیســت بدانیــد کــه بــرای تجربــۀ هــر چــه طبیعی تــر بــازی، 
بهتــر اســتبخش گزارشــگران را غیــر فعــال نمــود. موســیقی هایی کــه 
در منوهــای بــازی پخــش می شــدند، در ایــن نســخه نیــز وجــود دارنــد 
و همانــد ســایر نســخه ها بســیار زیــاد و صدالبتــه متنوع تــر هســتند. 
ــازی  ــز فــارغ می شــویم و بــه هســتۀ اصلــی ب حــال از ایــن مســئله نی
می رســیم! آنچــه ســبب می شــود مخاطــب تجربــۀ لــذت بخشــی از 
بــازی داشــته باشــد. معمــوال در عناویــن مثــل »PES« و »Fifa« گیــم 
پلــی اصلی تریــن بخــش آن هــا بــه شــمار مــی رود و از اهمیــت بســیار 
باالیــی نیــز برخوردارنــد. امــا چــرا؟ بــه فــرض مثــال وقتــی در محفــل 
ــه دســت  ــد ی گــرم دوســتانه هســتید، مســلماً نمی گوییــد کــه »بیایی
»GTA« بزنیــم« چــرا کــه می خواهیــد همگــی باهــم ســرگرم بــازی 
شــوید، بــه همیــن ســبب، بیشــتر، عناویــن چنــد نفــر بــه دردتــان 
می خــورد. البتــه بایــد تأکیــد کــرد، زمانــی کــه در جمــع هســتید ایــن 

عناویــن از اهمیــت بســیار زیــادی برخوردارنــد!
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ورود »کونامــی« بــا نســخۀ جدیــد بــازی محبــوب خــود، تغییــرات 
هســتۀ  کــه  پلــی  گیــم  بخــش  در  داشــت.  همــراه  را  گســترده ای 
ــادی  ــد، تغییــرات و بهبودهــای زی ــن ســری بــه شــمار می آی ــی ای اصل
گنجــاده شــده و بــه همیــن دلیــل »PES 2017« بهتــر و موفق تــر از 
نســخه های گذشــته ظاهــر شــده اســت. مســلماً می دانیــد کــه آنچــه 
در دیگــر نســخه های ســری چنــدان جالــب ازآب درنیامــده بــود همین 
بــود. قبــل از عرضــۀ جهانــی  قضیــۀ انیمیشــن حرکــت بازیکنــان 

بــازی، ســازندگان وعــده داده بودنــد کــه انیمیشــن بازیکنــان در 
ایــن نســخه تغییــرات زیــادی کــرده اســت. حــال بایــد گفــت کــه 
آن هــا بــه وعده هــا خــود عمــل کرده انــدو جدیدتریــن نســخۀ 
ایــن ســری در همیــن زمینــه بســیار طبیعی تــر شــده اســت 
و هــر بازیکــن اســتایل مخصــوص بــه خــود را دارد. همیــن 
موضــوع نیــز ســبب شــده اســت کــه ســرعت بازیکنــان نســبت 
ــه خوبــی حــس یــک  ــا ب ــر باشــد ت ــه ســایر نســخه ها پایین ت ب

پــاس  شــیوۀ  همچنیــن  کنــد.  نســیبمان  را  واقعــی  فوتبــال 
نیــز  کرنــری  و  ایســتگاهی  ضربــات  کــردن،  شــوت  دادن، 
دســت خــوش تغییراتــی بــوده اســت کــه هماننــد موضــوع 
قبلــی، هــر بازیکــن بــه شــیوه ای متفاوت تــر نســبت بــه ســایر 

بازیکنــان آن هــا را انجــام می دهد.همچنیــن بایــد اضافــه کــرد 
کــه سیســتم شــوت زنی در ایــن نســخه بســیار دقیق تــر و بهتــر 

آن سیســتم  شــاهد  دیگــر  و  اســت  شــده  پیشــین  نســخه های  از 
تکــراری و صدالبتــه پــر از اشــکال گذشــته نیســتیم. از ایــن گذشــته، 
دیگــر هرکســی می دانــد کــه سیســتم دفاعــی یکــی از بزرگ تریــن 
مشــکات ســری »PES« محســوب می شــود کــه بــرای بازی بــازان 
ایــن نســخه سیســتم  بســیار آزار دهنــد اســت. خوش بختانــه در 
ــر  ــازان می تواننــد کنتــرل بهتــری ب دفاعــی نیــز بهبــود یافتــه و بازی ب
روی آن داشــته باشــند. البتــه بایــد گفــت یــه ســری ایــرادات جزئــی 
در ایــن سیســتم وجــود دارد کــه هــر از گاهــی باعــث بــه وجــود آمــدن 
کــه  همانطــور  دریبل زنــی!  سیســتم  امــا  و  می شــوند.  مشــکاتی 

پیش تــر نیــز ذکــر کردیــم، ایــن بخــش بــه طــور کلــی تغییــر یافتــه 
اســت. در ســال های گذشــته، ســری »PES« همــواره دارای 
سیســتم دریبل زنــی بســیار خشــکی بــود کــه از جــذاب بــازی 
بــه مقــدار زیــادی می کاهیــد. امــا در »PES 2017«  دیگــر 
شــاهد آن دریبل زنــی خشــک گذشــته نیســتیم. همــه چیــز 

دچــار تحــول شــده اســت! هــر بازیکــن دریبل زنــی منحصــر 
ــه فــرد خــود را دارد و بســته شــرایط هــر یــک از آن هــا در هــر  ب

موقیعتــی یــک اســتراژی بــرای رد شــدن از بازیکنــان رقیــب خواهنــد 
داشــت. موضــوع قابــل بحــث دیگــر در رابطــه بــا گیــم پلــی، تغییــرات 
هــوش مصنوعــی اســت. یکــی از بزرگ تریــن ضعف هــای نســخه های 
پیشــین چگونگــی هــوش مصنوعــی بــازی بــود. بــه فــرض مثــال در 
درجات بســیار ســخت، بازیکنان حریف بســیار قوی و بازیکنان تیم 
خــودی بــه طــرز عجیبــی تضعیــف می شــدند. یــا همچنیــن هنگامــی 
بــازی بــر روی درجــۀ آســان قــرار داشــت،توانایی حفــظ تــوپ در تیــم 
حریــف بســیار افــت می کــرد و ایــن در تناقــض بــا دنیــای واقعــی 
فوتبــال بــود. همچنیــن هــوش مصنوعــی داور بــازی نیــز بســیار آزار 
دهنــده بــود! بــه فــرض مثــال در بیشــتر مواقــع بــه هنــگام تصاحــب 
تــوپ، بــدون اســتفاده از تــکل، ســریعاً صــدای ســوت داور بــه گــوش 
می رســید. ایــن موضــوع نیــز بســیار آزار دهنــده بــود و هــر از گاهــی 
ســبب می شــد بازی بــاز از تجربــۀ بــازی دل ســرد شــود. اکنــون در ایــن 
نســخه هــوش مصنوعــی بســیار بهتــر و بهنیه تــر شــده اســت و در آن 
دیگــر خبــری از مشــکات درجــۀ ســختی بــازی و مــوارد از ایــن قبیــل 
نیســت. متاســفانه هــوش مصنوعــی داور همــان ایــرادات گذشــته را 
دارد! منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه بــه نــدرت پیــش می آیــد داور از کارت 
ــر روی  ــان ب ــال هــر از گاهــی چن ــوان مث ــه عن ــد. ب قرمــز اســتفاده کن
بازیکــن حریــف خطــا و او را مصــدوم می کنیــم کــه امــداد رســان ها 
بازیکــن را از زمیــن بیــرون می برنــد، ولــی در کمــال نابــاوری داورد از 
کارت زرد اســتفاده می کنــد کــه ایــن خــود یکــی از معظل هــای بــزرگ 

ــازی محســوب می شــود، امــا در نقطــۀ مقابــل هــوش مصنوعــی  ب

بازیکنــان، 
ــا  اســتراژی بســیار خوب ســبب شــده اســت کــه تیــم حریــف ب

عمــل کنــد کــه بــه معنــای واقعــی کلمهچالــش را نشــانتان می دهنــد. 
یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه در نســخه های قبلــی وجــود داشــت، 
نحــوۀ کنتــرل تــوپ در ضربــات کرنــری و ایســتگاهی بــود. بــه طــوری 
کــه ســازندگان بــازی بــه قصــد آنکــه بازی بــازان کنتــرل بهتــری بــر 
ایــن بخــش داشــته باشــند، از نســخۀ 2014 ایــن ســری، خطوطــی 
را بــه قصــد کنتــرل بهتــر تــوپ در ضربــات ایســتگاهی و کرنــری بــه 
وجــود آوردنــد کــه البتــه چنــدان نیــز جالــب نبودنــد. انصافــاً بایــد 
گفــت کــه »کونامــی« در »PES 17« در نحــوۀ کنتــرل تــوپ عالــی 
عمــل کــرده اســت!همه چیــز بهبــوده یافتــه و دیگــر شــاهد مشــکات 
گذشــته نیســتیم. زاویــۀ دیــد دوربیــن بــازی نیــز بــه ماننــد هــر ســال 
قابــل تنظیــم اســت و مشــکل خاصــی در آن یافــت نمی شــود. قابــل 
ــو و شــوت  ــرو جل ذکــر اســت کــه در ایــن نســخه دیگــر اســتراژی »ب
کــن« بــه کارتــان نمی آیــد! چــرا کــه هــوش مصنوعــی بــازی بــه قــدری 
بهتــر شــده اســت کــه بــرای برنــده شــدن در میــدان رقابــت، بایــد 

اســتراژی های بســیار حرفــه ای را بــه کار ببریــد.
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ایــن  کــه  می داننــد   »PES« بازی هــای  ســری  طرفــداران  تمامــی 
رنــج  تیم هــا  الیســنس  زمینــۀ  در  زیــادی  مشــکات  از  مجموعــه 
می بــرد. متاســفانه ایــن موضــوع در رابطــه بــا جدیدتریــن نســخۀ ایــن 
ســری نیــز صــادق اســت. قضیــۀ الیســنس تیم هــا بــه مشــکلی بــزرگ 
بــرای ایــن ســری بــدل شــده اســت، بــه خصــوص زمانــی کــه متوجــه 
شــوید تیــم محبــوب ایــن روزهــا، یعنــی بایرمونیــخ، در ایــن نســخه 
حتــی بــا نــام دیگــری نیــز وجــود نــدارد و تیم هــای معــروف دیگــری 
نیــز بــا نــام مســتعار در بــازی وجــود دارنــد. امــا در ســوی دیگــر، رقیــب 
ایــن ســری یعنــی »Fifa 2017« در ایــن زمینــه یــک ســر و گــردن از 
»PES 2017« باالتــر اســت.البته بــد نیســت بدانیــد کــه »کونامــی« 
بــا بروزرســانی قابلیــت »Edit Team«، فکــری بــه حــال ایــن قضیــه 
کــرده اســت و حــال بازی بــازان می تواننــد نــام هــر تیمــی را بــه طــور 

کلــی تغییــر دهنــد.
بــدون در نظــر گرفتــن مســئلۀ الیســنس تیم هــا، اکنــون می تــوان 
بــازی  ایــن  تجربــۀ  بــه  آســوده  خیــال  بــا  و  کشــید  راحــت  نفســی 
پرداخــت. بــدون شــک بــازی تــا ســاعت ها تجربــۀ لــذت بخشــی را 

بــرای شــما رقــم می زنــد.
در پایــان می بایســت گفــت کــه جدیدتریــن نســخه از ســری عناویــن 

ــدۀ ایــن مجموعــه نهــاده  ــه ســوی آین ــدی را ب »PES« گام هــای جدی
اســت. »کونامــی« پــس از چندیــن ســال باألخــره ثابــت کــرد کــه 
می توانــد دل طرفدارانــش را بــه دســت آورد و تجربــۀ زیباتــری را 
بــرای آن هــا رقــم بزنــد. هرچنــد کــه »کونامــی« راه درازی را در پیــش 
 »Fifa« را برتــر و بهتــر از »PES« دارد تــا هماننــد گذشــته، ســری
  »PES 2017« ،جلــوه دهــد. همانطــور کــه پیش تــر نیــز ذکــر کردیــم
بســیار بهتــر از نســخه های پیشــین ظاهــر شــده اســت. بــه جــرأت 
می تــوان گفــت کــه ایــن نســخه عــاوه بــر اینکــه از»Fifa 2017« نیــز 
بســیار بهتــر عمــل کــرده اســت، یکــی از بهترین هــای ســری نیــز بــه 
شــمار می آیــد. اگــر »کونامــی« بــا همیــن رونــد پیــش بــرود مطمئنــاً 
در چنــد ســال آینــده شــاهد عرضــۀ عناویــن فاخــری از ایــن ســری 
هســتیم. گفتنی هایــم را گفتــم! امــا جــای دارد اضافــه کنــم کــه اگــر 
می خواهیــد تجربــۀ بهتــری از شــبیه ســاز فوتبــال داشــته باشــید، از 
نظــر بنــده هــر دو عنــوان »Fifa 2017« و »PES 2017« خواســته 
 »PES« شــما را بــر آورده خواهنــد کــرد. اگــر طرفــدار ایــن ســری
نکینــد!  شــک   »PES 2017« عنــوان  تهیــۀ  در  لحظــه  هســتید، 
»PES« بهتــر از گذشــته روانــۀ بــازار شــده اســت و چــه از ایــن بهتــر؟ 

پــس آن را بــه هیــچ وجــه از دســت ندهیــد.

�
+ طراحــی و اســتایل خــوب و طبیعــی بازیکنــان، کنتــرل در ضربــات بهبــود یافتــه اســت، هــوش مصنوعــی 
بهتــر شــده و دیگــر شــامل مشــکات گذشــته نیســت، گرافیــک نیــز بســیار بهتــر از نســخۀ پیشــین شــده 

اســت،

- هوش مصنوعی داورها مشکل دارد، وجود برخی از باگ های گرافیکی.
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بــازی هــای رایانــه ای هماننــد اکثــر عناصــر 
صنعــت ســرگرمی، یــک چیــز ســلیقه ای و 
شــخصی مــی باشــند. از همــان دوران اولیــه 
ایــن صنعــت، بازیســازان مصمــم بودنــد تــا 
عناوینی را تولید کنند که بتواند پاســخگوی 
نیــاز هــای خیــل زیــادی از بازیکنــان باشــد 
و از ایــن جهــت مــا شــاهد وجــود صــد هــا 
ســبک مختلــف و زیــر مجموعــه هــا و گیــم 
پلــی هــای متفــاوت هســتیم. یــک بــازی مــا 
را در نقــش یــک خــاف کار ســیاه پوســت 
دیگــری  و  داده  قــرار  میــادی   ۹۰ دهــه  در 
نیــز بــا دادن یــک اســلحه بــزرگ گــرم، بــه 
ضیافــت قتــل و عــام هــزاران زامبــی دعــوت 
مــی کنــد. عنــوان دیگــری هــم وجــود دارد کــه 
ــن  ــکان نخــورده و فقــط رنگی از جــای خــود ت
تــر و پیچیــده تــر مــی شــود و اوج خاقیــت 
ــر و  خــود را در قالــب اســلحه هــای متنــوع ت
گرافیــک ســنگین تــر بــه بازیکنــان ارائــه مــی 
کــه  بــود  عناوینــی  از   Call of Duty دهــد. 
میــادی،   ۲۰۰۳ ســال  در  انتشــار  از  پــس 
شــاید هیچکــس فکــرش را هــم نمــی کــرد 
دهــه،  یــک  از  بیــش  گذشــت  از  پــس  کــه 
تبدیــل بــه بــزرگ تریــن فرنچایــز تاریــخ بــازی 
هــا شــود. اولیــن نســخه ســری تنهــا عرضــه 
شــد تــا رقیبــی بــرای تیرانــدازی اول شــخص 
در   Medal of Honor یعنــی   EA مشــهور 
میــدان باشــد و دســت هــای Activision در 
ایــن ماجــرا خالــی نمانــد. نقــد هــای مثبــت 
را  اســتارت  دکمــه  کــه  بــود  اول  بــازی  بــه 
بــازه  و  ایــن ســری زده  یافتــن  ادامــه  بــرای 
ــازی از جنــگ جهانــی دوم، کــم کــم  زمانــی ب
وارد مرحلــه جدیــد شــد. ســال هــا گذشــتند 
بــازی شــاهد نســخه  هــر ســاله صنعــت  و 
هــوای  و  حــال  بــا  ســری  ایــن  از  جدیــدی 
ً متفاوتــی نســبت بــه نســخه قبــل بــود.  کامــا
شــاید پیــش از عرضــه چهارمیــن قســمت از 
Call of Duty 4: Mod-  ســری تحــت عنــوان
نظــر  از  نــه  مجموعــه  ایــن   ،ern Warfare
منتقــدان و نــه بازیکنــان بــه جایگاهــی کــه 
شایســته آن بــود نرســده بــود و دقیقــاً پــس 

از عرضــه ایــن بــازی بــود کــه تمــام دیــدگاه 
Activi- نظامــی تیرانــدازی  بــه  نســبت   هــا 
sion تغییــر کــرد. بــازی توانســت نــام خــود 
را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن شــوتر هــای 
تاریــخ چــه از نظــر بخــش تــک نفــره و چــه 
چنــد نفــره در بیــن بــزرگان و پیشکســوتان 
ایــن ســبک، ثبــت کنــد و تــا بــه امــروز نیــز 
بــه حســاب  بهتریــن نســخه در کل ســری 
Mod-  مــی آیــد. پــس از عرضــه ســه گانــه
 ،Black Ops و عنــوان موفــق ern Warfare
رونــد نزولــی و پســرفت قــدم بــه قــدم ســری 
شــروع شــد. البتــه بــا هــر بــار عرضــه فــروش 
خیــره کننــده بــازی، حاکــی از ایــن موضــوع 
ــه عرضــه ایــن  ــود کــه بازیکنــان همچنــان ب ب
ســری خوشــبینند و قــرار هــم نیســت کــه بــه 
ایــن راحتــی از آن دســت بکشــند. پــس از 
اینکــه اولیــن رگــه هــای ورود ســبک علمــی 
 Call of Duty: تخیلــی در ســری بــا عنــوان
تقریبــاً  سیســتم  ایــن  شــد،  زده   Ghosts
ســری  بعــدی  هــای  قســمت  تمامــی  بــرای 
بــه نحــوی مختلــف پیــاده شــد و تــا آنجایــی 
پیــش رفــت کــه تنهــا ورود موجــودات فضایی 
بــه ســری مــی توانســت تفــاوت ایــن ســری بــا 
یــک عنــوان علمــی تخیلــی مشــخص کنــد. 
جدیــد  تجربــه  فضایــی  مبــارزات  سیســتم 
بــرای ســری محصــوب نمــی شــود )از آنجایــی 
دقیقــاً  گذشــته  ســال   Black Ops III کــه 
نمونــه کاملــی از آن را بــه نمایــش گذاشــت(، 
ــه گوشــتان مــی  ــر ب پــس زمانــی کــه ایــن خب
 Call رســد کــه جدیــد تریــن نســخه فرنچایــز
of Duty قــرار اســت در فضــا جریــان داشــته 
خیلــی  کــه  نیســت  قــرار  مطمئنــاً  باشــد، 
متعجــب شــوید. ســال ۲۰۱۶ ســال خــوش 
یمنــی بــرای بخــش تــک نفــره و کمپیــن در 
بــازی هــای شــوتر بــوده و ایــن موضــوع بــه 
شــوتر  بــازی  یــک  حتــی  کــه  اســت  حــدی 
نیــز   )Titanfall( نفــره  تــک  بخــش  بــدون 
دســت بــه کار شــده و ایــن بخــش را بــه خــود 
 Battlefield 1، اضافــه کــرده اســت. در کنــار
 Titanfall 2، Deus Ex: Mankind Divided

و Doom کــه از بهتریــن شــوتر هــای ســال 
جــاری هســتند، طبــق رونــد ســاالنه و چرخــه 
شــاهد  دیگــر  بــاری   ،Activision حیــات 
 Call of عرضــه یــک نســخه دیگــر از فرنچایــز
Duty هســتیم. آخریــن نســخه ســری تحــت 
 Call of Duty: Infinite Warfare عنــوان 
عنوانــی  کل  در  و  شــده  عرضــه  تازگــی  بــه 
ناامیــد کننــده یــا شکســت خــورده محســوب 
نمــی شــود؛ درســت اســت کــه نمــی توانیــم 
برچســب یــک شــاهکار و پدیــده ای در طــی 
ــی مــی  ــه آن بزنیــم، ول ــر را ب ســال هــای اخی
شــود از دیــدگاه خــوش بینانــه هــم بــه بــازی 
نــگاه کــرد. فرنچایــز Call of Duty از اولیــن 
ــه امــروز، میلیــارد هــا دالر  ــا ب حضــور خــود ت
بــه جیــب ســازندگان خــود وارد کــرده و بــا 
حواشــی و ماجــرا هــای ایــن نســخه، قطعــاً 
 Activision بانــک  در  دیگــر  میلیــارد  چنــد 
 Infinity پیــش بینــی مــی شــود. اســتودیوی
Ward هــم کــه بــا آخریــن اثــرش کــه ناامیــد 
 Call of( کننــده تریــن نســخه در ســری بــود
Duty: Ghosts( پیــش بینــی مــی شــد کــه 
حداقــل تــا چنــد ســال، از نظــر محــو شــود 
نیــز بازگشــته تــا دســت بــه ریســکی بــزرگ 
بزنــد. اســتودیوی مذکــور کــه ســابقه ســاخت 
بــا  دارد،  را   Modern Warfare گانــه  ســه 
شــعار بازگشــت بــه ریشــه هــا، دســت بــه 
تولیــد ایــن بــازی زده اســت. بــه ماننــد اینکــه 
 Naughty Dog اعضــای خــاق اســتودیوی
Unchart-  تصمیــم بــه بــردن ســری محبــوب

ed بــه فضــا بگیرنــد، بایــد دیــد کــه آیــا قــرار 
پایــان  در  آمیــز  موفقیــت  ای  پــروژه  اســت 
حاصــل شــود یــا اینکــه شرمســاری دیگــری را 
بــرای ســازندگان بــه ارمغــان مــی آورد. بــا مــا 
همــراه باشــید تــا ســری بزنیــم بــه تــار و پــود 
عنــوان Call of Duty: Infinite Warfare و 
ببینیــم کــه آخریــن آش پختــه شــده توســط 
Infinity Ward بیــش از حــد شــور شــده یــا 

ــی نمــک اســت! ً ب کامــا
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داســتان بــازی در آینــده ای دور جریــان دارد. 
زمانــی کــه زمیــن بــه دلیــل رشــد بــی رویــه 
جمعیــت و گســترش صنعــت، منابــع طبیعــی 
خــود را از دســت داد، باعــث شــد تــا ملــت 
هــای مختلــف تصمیــم بگیرنــد تــا بــا یکدیگــر 
متحــد شــده ســازمانی را تحــت عنــوان اتحــاد 
وجــود  بــه   )UNSA( فضایــی  متحــد  ملــل 
آورنــد. ســازمانی سیاســی کــه وظیفــه کنتــرل 
تمامــی عوامــل مربــوط بــه ســفر هــا، تجــارت 
و تمامــی مــوارد مربــوط بــه انتقــال انســان 
بــه فضــا را بــر عهــده دارد. ســاکنان زمیــن 
شــروع بــه اســتعمار ســیارات و ســیارک هــای 
مختلــف خــارج منظومــه شمســی مشــغولند 
تــا منابــع مهــم و قابــل اســتفاده درون آن 
هــا را برداشــت کننــد. منابــع باقــی مانــده بــر 
روی زمیــن کــه بــه شــدت بــاارزش اســت، 
چشــم بســیاری از افــراد مختلــف را گرفتــه 
یــک  بــازی،  از رخ دادن وقایــع  پیــش  انــد. 
 SDF جنــاح متخاصــم جدیــد تحــت عنــوان
پدیــد مــی آیــد کــه متشــکل از شورشــیانی 
 UNSA بــا تــر، در جنــگ  پیــش  کــه  اســت 
بــرای تصــرف منابــع زمیــن شکســت خــورده 
ایــن  تصــرف  بــا  تــا  انــد  آمــده  حــال  و  انــد 
منابــع، کنتــرل کامــل زمیــن و کهکشــان را 
بــر عهــده بگیرنــد. حماتــی کــه در طــی ســال 
مــی  رخ  دو جنــاح  ایــن  بیــن  متوالــی  هــای 
دهــد مــی توانــد به ســادگی کل کهکشــان راه 
شــیری را وارد جنگــی عظیــم و مخــرب کنــد. 
داســتان بــازی دنبالــه یــک حملــه غافلگیرانــه 
توســط SDF اســت کــه بــرگ برنــده بزرگــی 
و  شــود  مــی  محســوب  دشــمن  بــرای  هــم 
 Infinity روایــت مخصــوص  کــه  اینجاســت 
را  هــای عظیــم  کــه همیشــه جنــگ   Ward
در قالــب یــک داســتان شــخصی بــه نمایــش 

مــی گــذارد، وارد ماجــرا مــی شــود. داســتان 
بــازی، بازیکــن را در نقــش یــک ســرباز نیــرو 
هــای ویــژه شــجاع و خلبانــی بــه نــام نیــک 
ریــس )Nick Reyes( قــرار مــی دهــد. نیــک 
بــرای حضــور در میــدان نبــرد اعظــام شــده 
اســت و پــس از تجربــه و مشــاهده وحشــی 
گــری هــای SDF، فرماندهــی کشــتی خــود را 
بــر عهــده گرفتــه تــا تهدیــد هــای دشــمنان را 
خنثــی کنــد. Taylor Kurosaki طــراح ســابق 
کارگــردان  کــه   Naughty Dog اســتودیوی 
روایــی پــروژه Infinite Warfare اســت، مــی 
گویــد: یکــی از دالیلــی کــه در حــال کار بــر 
روی Call of Duty هســتم ایــن اســت کــه 
همیشــه ایــن قضیــه را تحســین مــی کــردم 
کــه آن هــا چگونــه یــک پکیــج کامــل از فیلــم 
هــای پــر خــرج هالیــوودی را در قالــب یــک 
بــازی رایانــه ای پیــاده مــی کننــد. داســتان 
علمــی  و  اکشــن  آثــار  بــا  تفاوتــی  بــازی 
نــدارد؛  هالیــوود  هــای  روز  ایــن  تخیلــی 
یــک فیلمنامــه محــدود از ســازمان خــوب و 
ســازمان بــد کــه بــا یکدیگــر در جدالنــد تــا 
یــک  بــه  نســبت  را  خــود  مالکیــت  بتواننــد 
چیــز ثابــت کننــد. نیــک ریــس کــه آمــوزش 
دیــده تــا هیــچ ترحمــی نداشــت باشــد و بــا بــه 
خطــر انداختــن جــان چنــد نفــر بــرای نجــات 
افــراد بیشــتر هــم هیــچ مشــکلی نــدارد، یــک 
اســت.  گردانــش  دیــد  از  ناپایــدار  فرمانــده 
ــز ناپایــدار  ــازی نی شــخصیت پــردازی هــای ب
یــاد  بــه  شــخصیتی  ســختی  بــه  و  اســت 
ماندنــی در ایــن میــان خلــق مــی شــود. نیــک 
در طــول بــازی دچــار تغییــرات شــخصیتی 
مــی  کــه  شــود  مــی  متوجــه  و  شــود  مــی 
توانــد قاطعانــه تــر بــا اتفاقــات اطــراف خــود 
برخــورد کــرده و بیــن دوســت و دشــمنانش 
نمایانگــر  وقایــع  ایــن  شــود.  قاعــل  فرقــی 
ایــن اســت کــه نیــک یــک رهبــر آســیب پذیــر 

ــه بیمــاری دلهــره  اســت و در معــرض ابتــا ب
و پشــیمانی اســت. بخــش داســتانی در کل 
۶ الــی ۷ ســاعت بــه طــول مــی انجامــد، ولــی 
 Infinity Ward اســتودیوی  نویســندگان 
بــرای مانــدگار شــدن آن در اذهــان، ســعی 
در خلــق شــخصیت هــای مهمــی کــرده انــد 
 Modern تــا بتواننــد خاطــرات دوران خــوش
Warfare را بــاری دیگــر تکــرار کننــد. یکــی 
ــورا ســالتر )Nora Salter( اســت  از آن هــا ن
کــه یکــی از متحــدان قابــل اعتمــاد نیــک مــی 
رتبــه  نیــک،  فرماندهــی  از  پیــش  و  باشــد 
ای برابــر بــا او را داشــت. نمونــه ای دیگــر، 
Audrey Ma- ــم  )مهنــدس ارشــد آدری مکال

در  دقیقــه  تنهــا چنــد  کــه  اســت   )Callum
بــازی ظاهــر مــی شــود ولــی موفــق مــی شــود 
اســتفاده  بهتریــن  کوتــاه  زمــان  ایــن  از  تــا 
یــک  عنــوان  بــه  ببــرد.  خودنمایــی  بــرای  را 
کاپیتــان ســابق، وی داســتان گذشــته تلــخ 
خــود را بازگــو مــی کنــد کــه چگونــه بــا بــه 
خطــر انداختــن جــان خدمــه خــود، از ایــن 
شــغل کنــاره گیــری کــرد. فــداکاری و مراقــب 
از دوســتان، از کلیــدی تریــن نــکات داســتان 
بــازی بــه حســاب مــی آینــد کــه عاملــی مثبــت 
بــرای بــازی اســت. درون ایــن داســتان علمــی 
ــی  ــدارد، ول ــه ای وجــود ن ــی هیــچ بیگان تخیل
ایــن موضــوع بدیــن معنــی نیســت کــه تنهــا 
شــخصیت هــای انســانی بــر بــازی حکمرانــی 
افســر  یــک  )ایتــان(   ETH.3n کننــد.  مــی 
رباتیــک نیــروی دریایــی اســت و نمونــه ای 
کامــل و جدیــد بــرای یــک جنگجــوی کامــل 
اعتمــاد  قابــل  و  قــوی  باشــد.  مــی  نظامــی 
بــرای هــم تیمــی هایــش و همچنیــن قابلیــت 
ایــن را دارد تــا لحظــات خفقــان و ســنگین 
را آرام کــرده و جــو را بــا حــس شــوخ طبعــی 

باالیــش شــاد کنــد.
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 وی در مبــارزات نیــز بســیار بــه کار مــی آیــد و ابــزاری مفیــد محســوب 
 Call مــی شــود. در کنــار شــخصیت هــای مثبــت بــازی، هــر عنــوان از
of Duty نیازمنــد یــک شــخصیت منفــی قدرتمنــد و باهــوش اســت 
 Call of Duty: Infinite Warfare و  مــا شــود  یــاران  راه  کــه ســد 
نیــز یکــی از همیــن شــخصیت هــا دارد. Sanal Kotch دریاســاالری 
اســت کــه قــرار اســت نقــش شــخصیت منفــی را بــرای مــا ایفــا کنــد 
و صداپیشــگی و موشــن کپچــر صــورت وی توســط بازیگــر مشــهور 
Kit Har-( هرینگتــون  کیــت  یعنــی   Game of Thrones  ســریال
Vladi- انجــام شــده اســت. پــس از تجربــه مبــارزه در برابــر )ington
mir Makarov و Raul Menendez در نســخه هــای پیشــین ســری 
قــرار  تنهــا  نــه   Sanal Kotch کــه  شــدیم  متوجــه   ،Call of Duty
نیســت جــای آن هــا را در قلبمــان بگیــرد، بلکــه تحمــل او تــا انتهــای 
بــازی نیــز کاری بســیار دشــوار اســت. Kotch بســیار ظالــم اســت و 
دوســت دارد تــا ســخنرانی هــای خســته کننــده ای دربــاره مظلــوم 
واقــع شــدن SDF بکنــد کــه چجــوری در حــال نجــات کــره زمیــن 

هســتند و اینکــه هــر کســی را کــه در مســیر رســیدن بــه اهــداف 
خــود ببیننــد، از دم تیــغ مــی گذراننــد. شــاید مشــکل اصلــی خلــق 
ایــن شــخصیت ایــن باشــد کــه قــرار نیســت وی را در یــک نبــرد تــن 
بــه تــن شکســت داده و بــا افتخــار تــا مــدت هــا بــه خــود ببالیــم. اگــر 
قــرار باشــد کــه دشــمنان مانــدگاری داشــته باشــیم، بایــد کشــتن آن 
هــا هــم برایمــان مانــدگار شــود و ایــن چیــزی نیســت کــه داســتان 
 Infinity Ward بــازی قــرار اســت بــه مــا ارائــه دهــد. در کل تــاش
بــرای خلــق یــک داســتان بــی نقــص بــه ماننــد ســه گانــه محبوبــش 
و  پــردازی  شــخصیت  در  مشــکاتی  ولــی  اســت،  ســتایش  قابــل 
بیــش از حــد هالیــوودی شــدن داســتان، از تکــرار ایــن حماســه تــا 
حــد زیــادی جلوگیــری مــی کنــد. شــاید هــم نتوانیــم تقصیــر را بــه 
گــردن نویســندگان بیاندازیــم، باخــره هــر چــه باشــد، اســتاندارد هــا 
و حــد و مــرزی بــرای خلــق یــک شــوتر نظامــی در فضــا وجــود دارنــد 
ــد و از  ــار هــم قــرار گیرن ــه خوبــی در کن ــد ب کــه همینکــه توانســته ان

ــه ســازندگان تبریــک گفــت. ــد ب همدیگــر نپاشــند، بای

شــد،   Call of Duty کــه  Call of Dutyای 
شــاید جملــه ای عجیــب بــه نظــر برســد ولــی 
دقیقــاً وصــف کلــی گیــم پلــی بازی می باشــد. 
بــه ماننــد خوابیــدن در تخــت دوران کودکــی 
خــود کــه خاطــرات گذشــته را برایتــان تداعــی 
مــی کنــد، گیــم پلــی بــازی هــم تقریبــاً همانــی 
اســت کــه در تمامــی نســخه هــای گذشــته 
تجربــه کردیــد، فقــط بــا تغییــرات ظاهــری 
 Call of Duty فــراوان. هــر چــه کــه عناویــن
فضــا  ســمت  بــه  و  شــوند  مــی  تــر  تخیلــی 
پیــش مــی رونــد، بــا ایــن حــال بــاز هــم بــه 
ً تخیلــی ماننــد ســری  ماننــد عناویــن کامــا
تیرانــدازی  همــان  حــس  و  نبــوده   Halo
القــا مــی  بــه بازیکــن  نظامــی همیشــگی را 
در  شــاید  رفتــن  فضــا  بــه  واقــع  در  کننــد. 
نهایــت موضــوع خیلــی بــدی هــم بــرای ســری 
نباشــد؛ بــا عواملــی ماننــد مبــارزه در جاذبــه 
صفــر کــه هیجــان خــاص خــود را دارنــد، مــی 
اکشــن  کــرد.  تقدیــر  ویژگــی  ایــن  از  تــوان 
هوایــی هــم در بــازی بــه ماننــد چنــد نســخه 
گذشــته وجــود دارد و شــما درون جــت هــای 
جنگنــده، بــا دیگــر جــت هــا مبــارزه مــی کنید. 
جــت هــا کنتــرل راحــت و نرمــی دارنــد و یــک 
HUD نیــز در بــازی وجــود دارد. ایــن قابلیــت 
بســیار ســرگرم کننــده در عیــن حــال هیجــان 
انگیــز اســت و یــک ویژگــی مثبــت نســبت بــه 
باقــی شــوتر هــای کاســیک موجــود در بــازار 
مثــل Battlefield 1 اســت. بــا انجــام کمــی 
محاســبات ریاضــی، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
راه  صــرف  بــازی  از  دقیقــه   ۲۸ دقیقــاً  کــه 
یــا  بــه یــک ماموریــت  بــرای رســیدن  رفتــن 
بیهــوده ایســتادن درون آسانســور هــا مــی 

شــود. درســت اســت کــه بــازی در نهایــت ۵ 
ســاعت گیــم پلــی اورجینــال از اکشــن هــا 
و زد و خــورد هــای محشــر بــه مــا تحویــل 
مــی دهــد، ولــی ایســتادن در یــک آسانســور 
بــه مــدت نیــم ســاعت شــاید کمــی دور از 
 Infinite Warfare .انصــاف بــه نظــر برســد
در ســرفصل هــای مختلــف، بــه شــما ایــن 
شــانس را مــی دهــد تــا بتوانیــد انتخاب کنید 
کــه کجــا مــی خواهیــد بجنگیــد و همینطــور 
ایــن موقعیــت را در اختیارتــان قــرار مــی دهــد 
ــا بتوانیــد اســلحه هــا و قابلیــت هایتــان را  ت
تقویــت کنیــد. ایــن سیســتم بســیار خــوب 
و قابــل تقدیــر اســت کــه تــاش مــی کنــد 
از Call of Duty چیــزی فراتــر از یــک شــوتر 
نظامــی خطــی بســازد، ولــی مشــکلی کــه در 
ایــن میــان وجــود دارد ایــن اســت کــه در بازی 
بــه انــدازه کافــی ماموریــت وجــود نــدارد تــا 
بتــوان از تمامــی ایــن آپگریــد هــا بــه درســتی 
اســتفاده کــرد و بــه نوعــی هــدر مــی رونــد. 
از مشــکات جزئــی ولــی اساســی بــازی نبــود 
یــک Mini Map درون HUD بــازی اســت کــه 
بــرای شــوتر عظیــم تــا حــدودی ضــروری مــی 
باشــد. زمانــی در محیــط پــر آشــوب فضــا بــا 
ــد، مهــم  ــارزه ای صــد هــا دشــمن در حــال مب
اســت کــه بدانیــد از کــدام جهــت بــه شــما در 
حــال شــلیک اســت و تمامــی ایــن مشــکات 
مــی  راحتــی  بــه  مــپ  یــک مینــی  بــا وجــود 
در  خوشــبختانه  شــود.  حــل  توانســت 
بخــش ســاح و گجــت هــا، بــازی هیچگونــه 
کمبــودی را احســاس نمــی کنــد؛ البتــه بــاز 
ایــن  در  کــه  بســیاری  هــای  انتخــاب  هــم 
میــان وجــود دارد، مانــع اســتفاده و امتحــان 
کــردن تمامــی آن هــا مــی شــود )در بخــش 
ماننــد  مکانیکــی  هــای  ابــزار  نفــره(.  تــک 

ــدون سرنشــین، ATAD هــا  هواپیمــا هــای ب
)روبــات هــای خــودکاری کــه طراحــی شــده 
انــد تــا موقعیــت دشــمنان را پیــدا کــرده و آن 
هــا را نابــود کننــد( بــه شــما تــوده انبوهــی 
از قــدرت هــای خــارق العــاده مــی دهنــد و 
بــه شــما  آینــده وارانــه هــم  حســی بســیار 
القــا مــی کننــد. تــک تیرانــداز هــای انــرژی، 
تــوپ هــای لیــزری، شــاتگان اتوماتیک )دارای 
هــدف گیــری اتوماتیــک( و... نمونــه هایــی از 
تکنولــوژی هــای بــه کار رفتــه در خلــق ســاح 
آینــده و هوشــمند هســتند. مشــکل  هــای 
ــازی ایــن  اصلــی در سیســتم اســلحه هــای ب
اســت کــه بــازی در ابتــدا بــه مــا ایــن اجــازه 
را نمــی دهــد کــه از اســلحه هــای ســنگین 
اســتفاده کنیــم و یــا اینکــه گلولــه هــا را در 
نحــوی  بــه  تــا  دهــد  نمــی  قــرار  اختیارمــان 
درجــه ســختی بــازی را بــاال ببــرد. این مســئله 
از  دقیقــاً  دشــمنان  بینیــم  مــی  کــه  زمانــی 
همــان اســلحه هــا بــر علیــه مــان اســتفاده 
مــی کننــد کمــی اعصــاب خــرد کــن مــی شــود. 
بــا ادامــه یافتــن داســتان بــازی، اســلحه هــا 
هــم بهتــر شــده و ایــن مشــکل خــود بــه خــود 
حــل مــی شــود. شــاید بزرگتریــن و اساســی 
ــازی ایــن موضــوع  تریــن مشــکل گیــم پلــی ب
باشــد کــه پــس از پنــج ســاعت کــه تــازه بــازی 
زیــر دندانمــان مــزه کــرده و کــم کــم شــروع 
بــه جــا افتــادن مــی کنــد، ناگهــان تمــام شــده 
In-  و در اوج خداحافظــی مــی کنــد! در کل
اســتاندارد  کــه  توانســته   finite Warfare
بــه  را   Call of Duty یــک  اورجینــال  هــای 
ــی در ســالی شــلوغ  ــی انتقــال دهــد، ول خوب
و پــر از شــوتر هــای رنگارنــگ، بایــد بیشــتر 

بــرای درخشــیدن تــاش مــی کــرد.
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شــاید تــا بــه امــروز نیمــی از دالیــل موفقیــت 
در   Call of Duty ســری  محبوبیــت  و 
آن  نظیــر  بــی  نفــره  چنــد  بخــش  انحصــار 
باشــد و Infinity Ward نیــز از گذشــته تــا بــه 
حــال، لیاقــت تقدیــری جانانــه را بــرای ارائــه 
نقــص  بــی  نفــره تقریبــاً  یــک بخــش چنــد 
دارد. حالــت هــای بــی نظیــر و نقشــه هــای 
ــل موفقیــت  ــن دالی ــل توجــه از مهــم تری قاب
ســری  در  نفــره  چنــد  بخــش  همیشــگی 
بــوده انــد و ایــن نســخه نیــز قــرار نیســت 
متعــددی  هــای  اســلحه  کنــد.  ناامیدمــان 
قابلیــت  و  دارنــد  وجــود  کــردن  آزاد  بــرای 
هــای مخصوصــی هــم ماننــد راه رفتــن روی 
عناصــر  جــزء  عظیــم  هــای  پــرش  و  دیــوار 
بــازی هســتند. ماهیــت خبیــث و پــر عمــق 
فضــا متاســفانه در بخــش چنــد نفــره وجــود 
نــدارد و نمــی توانیــد درون بخــش چنــد نفــره 
در جاذبــه صفــر مبــارزه کنیــد. ایــن موضــوع 
ایــن قابلیــت در عناوینــی ماننــد  بــا وجــود 
 ،Strike Vector و Star Wars Battlefront
زیــاد بــرای بــازی خــوش یمــن نمــی باشــد. در 
عــوض حالــت هــای تورنومنــت و مســابقه ای 
همچنــان در بخــش چنــد نفــره وجــود دارنــد 
کــه کوچــک تریــن تغییــری نســبت بــه نســخه 
هــای گذشــته، چــه از نظــر ایــده پــردازی و 
شــباهت ندارنــد. زمیــن هــا و محیــط هــای 
همــان  درســت  تقریبــاً  نفــره  چنــد  بخــش 
محیــط هــای بخــش تــک نفــره هســتند، ولــی 
ــه فــرد مثــل یــک  ــا چنــد منطقــه منحصــر ب ب
شــهرک کوچــک ژاپنــی. بــه مانند نقشــه های 
 ،Call of Duty چنــد نفــره بــازی هــای ســابق
تنهــا بــه چنــد دســت تجربــه نیــاز داریــد تــا 
بــه طــور کلــی نقشــه را از بــر شــوید، بهتریــن 
نقــاط بــرای تیرانــدازی، مناطــق پــر ترافیــک 
بــرای ســنگر گرفتــن و حتــی بهتریــن نقاط راه 
رفتــن روی دیــوار بــه راحتــی بــه خاطر ســپرده 
 Call of Duty می شــوند. از دو نســخه اخیر
بــه بعــد، دیــوار هــا تبدیــل بــه عنصــری مهــم 
بــرای فــرار از گلولــه هــای دشــمن و همچنیــن 
شــده  زمینــی  دشــمنان  کــردن  غافلگیــر 
انــد. ایــن ویژگــی در عیــن ســادگی ظرافــت 
فاقــد  البتــه  کــه  باشــد  مــی  دارا  را  خاصــی 
شــاید  اســت؛  فــردی  بــه  منحصــر  طراحــی 
نمــی  راســت  زاویــه  زیــاد  وجــود  دلیــل  بــه 
تــوان از دیــوار هــا نهایــت اســتفاده را بــرد. 
بخــش چنــد نفــره از ســرگرم کننــده تریــن 
آالت بــازی و از نقــاط قــوت بــازی اســت کــه 

شــما را ســاعت هــا پــای بــازی نگــه داشــته و 
شــاید تنهــا دلیلــی باشــد کــه بــازی تــا چنــد 
ــه شــود. زامبــی  ــان تجرب ــده همچن ســال آین
هــا هــم بــاری دیگــر برگشــته انــد و محتــوای 
ارائــه  بــرای  را  ای  کننــده  و ســرگرم  جالــب 
آمــاده کــرده انــد. حالــت چنــد نفــره محبــوب 
 Infinite Warfare بخــش زامبــی نیــز درون
داشــتنی  دوســت  تعاملــی  کــه  دارد  وجــود 
بیــن بازیکنــان ایجــاد مــی کنــد. تــم بخــش 
زامبــی اســتایل هنــری و کارتونــی دهــه ۸۰ 
میــادی همــراه بــا گرافیکــی رنگارنــگ اســت. 
 Black Ops III ماننــد  بــه  زامبــی  بخــش 
یــک بــازی کامــل و جــدا مــی باشــد، همــراه 
هــای  شــخصیت  جــدا،  داســتانی  خــط  بــا 
جــدا و مکانیــک و اســلحه هــای مخصــوص 
بــه خــود. هســته اصلــی ایــن بــازی، درســت 
ماننــد اولیــن حضــور بخــش زامبــی در ســری 
اســت؛  بــوده  امــروز  بــه  تــا   Call of Duty
در  را  متعــدد  هــای  رانــد  بایــد  شــما  یعنــی 

میــان هــزاران زامبــی بــه اتمــام رســانده و از 
مقــر خــود دفــاع کنیــد. امــا تفاوتــی کــه در 
 Call of Duty بخــش زامبــی باقــی عناویــن
و Infinite Warfare وجــود دارد ایــن اســت 
 Call of کــه ترکیبــی منحصــر بــه فــرد بیــن
Duty و بــازی Plants vs. Zombies ایجــاد 
شــده کــه همــراه بــا تــم دهــه ۸۰ تزئیــن شــده 
و تمــام ایــن پکیــج درون یــک شــهر بــازی در 
اختیارتــان قــرار دارد. بــا پیــش روی در بــازی، 
زامبــی هــا مخــرب تــر و کشتنشــان ســخت 
تــر شــده و شــما مــی توانیــد بــا آزاد کــردن 
بخــش هــای مختلــف شــهر بــازی، بــه فضــای 
نابــودی  بــرای  امکانــات بیشــتری  و  بیشــتر 
آن هــا اســتفاده کنیــد. تنهــا ایــراد و نقطــه 
ضعــف بخــش چنــد نفــره زامبــی ایــن اســت 
کــه گاهــی اوقــات مدتــی طــول مــی کشــد 
چــاره  و  بــازی شــوید  یــک  وارد  بتوانیــد  تــا 
اندیشــی Infinity Ward بــرای ایــن مشــکل 
ــرار مــی  ــان ق ــن قابلیــت را در اختیارت هــم ای
 co-op صــورت  بــه  یــا  نفــره  تــک  تــا  دهــد 
آفایــن بــا دوســتان خــود بــه تجربــه بــازی 

بپردازیــد.
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حاصــل   Call of Duty: Infinite Warfare
ســه ســال تــاش و توســعه تیــم بــا ســابقه 
در  چیــز  یــک  اگــر  و  اســت   Infinity Ward
بــازی وجــود داشــته باشــد کــه بــه هیــچ وجــه 
ــه آن گرفــت،  ــوان کوچکتریــن خــرده ای ب نت
گرافیــک بــی نظیــر بــازی اســت. پــس از اینکه 
بــرای اولیــن بــار وارد بــازی مــی شــوید، قطعــاً 
نمــی توانیــد بــه چشــمان خــود و چیــزی کــه 
مــی بینیــد اعتمــاد کنیــد. بــه لطــف موتــور 
گرافیکــی بــازی، تعــداد زیــادی از دشــمنان در 
آن واحــد مــی تواننــد در صفحــه حضــور پیــدا 
افــت  تریــن  بــدون کوچــک  هــم  آن  کننــد، 
فریــم و لگــی. طراحــی محیــط هــای فضایــی و 
کشــتی هــای فضایــی آن چنــان زیبــا و خیــره 
کننــده اســت کــه جــای هیــچ گونــه شــکی را 
ــه  ــوان پخت ــا یــک عن باقــی نمــی گــذارد کــه ب
و کامــل در هشــتمین نســل از بــازی هــای 
رایانــه ای روبــرو هســتیم. کیفیــت موشــن 
کپچــر بازیگــران و طراحــی صــورت هــای آن 
هــا کمتریــن تفاوتــی بــه واقعیــت هــای آنــان 
دارد )مخصوصــاً طراحــی چهــره شــخصیت 
Sanal Kotch کــه دقیقــاً شــبیه بــه بازیگــر 
هــا  انفجــار  اســت(.  هرینگتــون  کیــت  آن، 
و آتــش شــلیک گلولــه هــا در کنــار طراحــی 
خاقانه اســلحه ها، از بهترین و چشــم نواز 
تریــن بخــش هــای گرافیــک بــازی مــی باشــد. 
میــان پــرده هــای بــازی کــه تمامــاً بــه صــورت 
کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  هســتند،   CGI
شــگفت انگیزنــد. شــیوه ای کــه آن هــا بــه 
گیــم پلــی اصلــی وصــل شــده انــد و در عیــن 
حــال خــود را از گیــم پلــی جــدا کــرده انــد، 

بســیار تاثیــر گــذار اســت. در کنــار گرافیــک، 
موســیقی هــای متــن بــازی نیــز بســیار گــوش 
نوازنــد. گویــا هــر قطعــه از اعمــاق دل یــک 
حماســه در حــال پخــش شــده اســت و هــر 
لحظــه کــه بیشــتر درون مبــارزات غــرق مــی 
شــوید، موســیقی نیــز حماســی تــر شــده و 
گویــا کــه در حــال تماشــای یــک فیلــم جنگــی 

دراماتیــک هســتیم.
In- از ویــژه  یــک نســخه   در صــورت خریــد 
finite Warfare، شــما همچنــان مــی توانیــد 
عنــوان  از  شــده  بازســازی  نســخه  صاحــب 
 Call of Duty 4: Modern انگیــر  خاطــره 
کنــار  در  مذکــور  بــازی  شــوید.   Warfare
بخــش تــک نفــره، شــامل حالــت هــای چنــد 
گرافیــک  باشــد.  مــی  نیــز  مختلفــی  نفــره 
بــازی نیــز نســبت بــه نســل هفتــم بســیار 
ایــن  البتــه  اســت؛  شــده  تــر  کننــده  خیــره 
نکتــه را هــم در نظــر بگیریــد کــه انتظــار یــک 
تــوان  بــازی نســل هشــتمی کامــل را نمــی 
از آن داشــت. از ویژگــی هــای دیگــری کــه 
یافتنــد،  بهبــود  بازســازی شــده  نســخه  در 
افزایــش کیفیــت بافــت هــای اســلحه هــا و 
مــدل شــخصیت هــا و همچنیــن رنگ پردازی 
بــازی مــی باشــد. بایــد خوشــحال بــود کــه 
مــی توانیــم از تجربــه دوبــاره بهتریــن نســخه 
کل ســری Call of Duty ایــن بــار بــا کیفیتــی 
بیشــتر نهایــت لــذت را ببریــم. بخــش چنــد 
 Call of Duty 4: Modern Warfare نفــره
نیــز بــاری دیگــر خاطــرات بخــش چنــد نفــره 
کاســیک ســری را برایمــان زنــده مــی کننــد و 
اگــر از قــرار گرفتــن در محیــط هــای آنچنانــی 
فضایــی و تخیلــی خســته شــدید، ایــن بخش 
ــر خــوب  ــرای شماســت. خب ــن مــکان ب بهتری

ایــن اســت کــه تمامــی نقشــه هــای کاســیک 
Call of Duty 4: Modern Warfare نیــز بــه 

ــد. ــر برگشــته ان ــا کیفیــت ت صــورت ب
بــه  را  مــا   Battlefield 1 جــاری  ســال  در 
 Titanfall 2 و  بــرد  جهانــی  جنــگ  دوران 
نیــز ایــن شــانس را بــه مــا داد تــا بتوانیــم در 
قالــب روبــات هــای عظیــم الجثــه از صنعــت 
بــازی هــای رایانــه ای نهایــت لــذت را ببریــم. 
ســاالنه،  رســم  ماننــد  بــه  میــان  ایــن  در 
نســخه جدیــد ســری Call of Duty نیــز بــا 
بــردن مــا بــه آینــده ای دور در فضــا، بــاری 
هــا  کــرد. شــاید خیلــی  زده  دیگــر شــگفت 
ایــن ســری  از  در حــال حاظــر دل خوشــی 
نداشــته  اش  بیهــوده  هــای  طلبــی  جــاه  و 
باشــند، ولــی نمــی توانیــم ایــن نکتــه را در 
 Call of Duty: Infinite کــه  نگیریــم  نظــر 
Warfare عنوانــی ســرگرم کننــده و بســته 
مــوارد تشــکیل دهنــده  انــواع  از  ای کامــل 
In-  یــک تیرانــدازی نظامــی کامــل نیســت.
finite Warfare گیــم پلــی آشــنای ســری را 
کــه محصــول ســازنده نــام آشــنای ایــن ســری 
یعنــی Infinity Ward اســت را در تنظیمــات 
ً جدیــدی بــه نمایــش مــی گــذارد کــه  کامــا
دنبــال  بــه  کــه  را  بازیکنــان  برخــی  شــاید 
چیــزی جدیــد مــی گردنــد راضــی نگــه دارد، 
ــد از آن بــه عنــوان  ــان نمــی توان ولــی همچن
 Call of Duty یــک بــازی انقابــی در ســری
و همچنیــن بــازی هــای تیرانــدازی نظامــی 
یــاد کــرد و ایــن ســری بــازی هــا بــرای یافتــن 
اختیــار  در  پیــش  هــا  ســال  کــه  جایگاهــی 
داشــتند، حــاال حــاال هــا بایــد تــاش کننــد.

و در نهایت رستگاری در فضا

8 +
-

ــرح  ــده و مف ــرگرم کنن ــش س ــی، بخ ــن حماس ــای مت ــیقی ه ــده، موس ــره کنن ــک خی گرافی
ــص ــی نق ــره ب ــد نف ــش چن ــه، بخ ــای نوآوران ــت ه ــا و قابلی ــلحه ه ــی، اس زامب

ــر از  ــازی کمت ــی ب ــرفت های گرافیک ــد، پیش ــر باش ــت بهت ــازی می توانس ــی ب ــتان اصل داس
حــد انتظــار، برطــرف نشــدن بعضــی از باگ هــا و گلیچ هــای معــروف بــازی، فشــرده ســازی 

ــود ــازی کــه باعــث کاهــش کیفیــت آن شــده ب فایل هــای موســیقی ب
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هیچ چیــز بــرای افــراد فوتبــال دوســتی کــه بــه 
بازی هــای ویدئویــی هــم عاقــه دارنــد، جــای 
FIFA یــا  PES را پــر نمی کنــد. ایــن دو رقیــب 
ســنتی معمــوال هــر ســال طرفــداران خــود را 
از حــد  اگــر پایین تــر  حفــظ می کننــد حتــی 
انتظــار ظاهــر شــوند. دقیقــا مثــل طرفــداران 
شــرایط  بد تریــن  در  کــه  فوتبــال  تیم هــای 
هــم هــوای تیــم خــود را دارنــد! بیشــتر از یــک 
مــاه از انتشــار FIFA 17 می گــذرد و تا کنــون 
شــاهد باز خورد هــای مثبــت و منفــی زیــادی 
ــازی بوده ایــم. بــه  از ســوی طرفــداران ایــن ب
هــر حــال طبیعــی اســت کــه نبایــد انتظــار 
یــک بــازی بی نقــص را از هــر کمپانــی داشــت 
ولــی چیــزی کــه عیــان اســت چربــش نــکات 
مثبــت، بــه منفی هاســت. چنــد ســالی بــود 
کــه  می کــرد  منتشــر  را  فیفا یــی   ،EA کــه 
تفاوتــی  هیــچ  قبلــی  نســخه ی  بــه  نســبت 
نداشــت و صرفــا نقــل و انتقــاالت آپدیــت 
می شــد. ســاده بگویــم چیــز جدیــدی را در 
ســالی  چنــد  نمی دیدیــم.  جدیــد  نســخه ی 
اضافــه  خواســتار  مــدام  طرفــداران  بــود 
بودنــد   FIFA بــه  بانــوان  تیم هــای  شــدن 
کــه ســرانجام در FIFA 16 ایــن امــر میســر 
شــد و هــر چنــد خیلــی محــدود، تیم هــای 
فوتبــال بانــوان نیــز جزئــی از بــازی شــدند. 
بی انصافــی اســت اگــر اضافــه شــدن تیم های 
بانــوان را تنهــا تغییــر FIFA 16 نســبت بــه 
کــه  تغییراتــی  بدانیــم.  قبــل  نســخه های 
جذابیــت  بودیــم،  شــاهد   Career Mode
آن  را بیــش از پیــش می کــرد. تمریــن دادن 
ــده  ــود کــه قبــا آن را ندی ــان چیــزی ب بازیکن
ــی  ــم پل ــم و برایمــان تازگــی داشــت. گی بودی
بــازی امــا هنــوز مشــکات زیــادی داشــت. 
در FIFA 15 همه چیــز در ســرعت بازیکــن 
خاصــه می شــد. ایــن مشــکل تــا حــدودی در 
نســخه ی ســال گذشــته رفــع شــد ولــی نــه 
صــد در صــد! FIFA 16 هر  چــه بــود تمــام شــد 
 FIFA 17 و بــه خــاک ســپرده شــد! نوبــت بــه

رســیده کــه احتمــاال بــرای طرفدارانــش مثــل 
داشــت.  ســاله خواهــد  یــک  عمــری  قبــل، 
امــا این کــه ایــن بــازی تــا کجــا انتظاراتمــان 
را بــرآورده کــرده یــا چــه عملکــردی داشــته 
ســوالی اســت کــه قــرار اســت در ایــن نقــد 

بــه آن پاســخ دهیــم.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه EA ســعی 
تــا  ایجــاد کنــد  می کنــد در فیفــا تغییراتــی 
ــازی صرفــا یــک آپدیــت نباشــد. بزرگتریــن  ب
نســخه های  بــه  نســبت   FIFA 17 تفــاوت 
بخــش  شــدن  اضافــه  بــدون شــک،  قبلــی 
طبــق  کــه  جایــی  اســت،   The Journey

ســازندگان  وعده هــای 
بازیکنــی  کنتــرل  شــما 

 Alex Hunter نــام  بــه 
را در اختیــار خواهیــد 
داشــت. ایــن نوجــوان 

متولــد  کــه  ســاله   ۱۷
توســط  اســت  لنــدن 

کــه  پدر  بزرگــش 
از  یکــی  اتفاقــا 

ی  ه ها ر ســطو ا
ل  تبــا فو
نگلیــس  ا
و  اســت 

 J i m
 Hunter

م  نــا
 ، رد ا د

یــی  هنما را
 . د می شــو

پســری  الکــس 
در  فوتبــال  کــه  اســت 

خونــش اســت و پتانســیل باالیــی بــرای 
ــه یــک فــوق ســتاره دارد.  تبدیــل شــدن ب

امــا این کــه تــا کجــا پیشــرفت خواهــد کــرد و 
ســر از چــه تیم هایــی در مــی آورد بســتگی بــه 
خودتــان دارد. بــا شــروع فصــل جدیــد جــوان 

را  خــود  می خواهــد  آکادمــی 
ثابــت کنــد. درخشــش و تبلیــغ 
بــرای ایــن اســتعداد از جایــی 
شــروع می شــود کــه در ســن 
کودکــی در یــک زمیــن خاکــی 
یکــی از ارکان قهرمانــی تیمــش 
در   The Journey می شــود. 
 FIFA واقــع بخــش داســتانی
17 بــه شــمار مــی رود کــه قبــل 
راجــع  ســازندگان  انتشــار  از 
می کردنــد.  صحبــت  آن  بــه 
این کــه از ابتــدا می خواهیــد در 
کــدام تیــم تــوپ بزنیــد، چیــزی 
اســت کــه بــازی اختیــارش را 
البتــه  اســت.  داده  شــما  بــه 
تیم هــای  بــه  انتخــاب  ایــن 
لیــگ جزیــره محــدود می شــود 
از  تــر  فــرا  پــا  نمی توانیــد  و 
مهارت هایــی  بگذاریــد.  آن 
در بــازی وجــود دارد کــه بــا آپگریــد کــردن 
شــوید  بهتــری  بازیکــن  می توانیــد  آن هــا 
و خــود را بیشــتر بــه مربــی تحمیــل کنیــد. 
و  تمرینــات  و  زمیــن  در  خــوب  عملکــرد 
نیــز  مربــی  خواســته های  کــردن  بــرآورده 
هانتــر  حضــور  تضمین کننــده ی  مــوارد  از 
بــا این حــال، مشــکاتی  در زمیــن هســتند 
در ایــن قســمت وجــود دارد. ممکــن اســت 
انتظــارات  از  بیــش  درخشــش شــما حتــی 
باشــد امــا اگــر قــرار اســت بــه تیــم دیگــری بــه 
صــورت قرضــی فرســتاده شــوید، مجبوریــد 
کنتــرل  در  بیاییــد.  کنــار  موضــوع  ایــن  بــا 
الکــس مختاریــد آن چــه صــاح  تیــم و  کل 
بــازی  تمرکــز  کنیــد.  انتخــاب  را  می بینیــد 
در بخــش داســتانی روی الکــس اســت بــا 
ــازی بــه شــما اجــازه می دهــد کل  این حــال ب
تیــم را کنتــرل کنیــد. انتخــاب دیالوگ چیزی 
اســت کــه مــا را یــاد بازی هــای نقــش آفرینــی 

زد. نــدا می ا
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دیالــوگ  انتخــاب  سیســتم   FIFA 17 در   
دیالوگ هــا  ایــن  گاهــی  و  شــده  گنجانــده 
ایفــا  الکــس  مســیر  در  مهمــی  نقــش 
و  مربــی  نــزد  الکــس  محبوبیــت  می کننــد. 
زمیــن،  درون  عملکــرد  از  جــدا  طرفــداران 
البتــه  اســت.  وابســته  هــم  دیالوگ هــا  بــه 
همان طــور کــه گفتیــم بعضــی از دیالوگ هــا 
چنیــن خاصیتــی دارنــد و بعضــی دیگــر اصــا 
اهمیتــی نخواهنــد داشــت و دروغ نیســت 
از  را »اضافــه« بخوانیــم. جــدا  اگــر آن هــا 
بــا  می توانســت   EA اضافــه،  دیالوگ هــای 
ایــن  بیشــتر  دیالوگ هــای  کــردن  اضافــه 
در  محدودیــت  کنــد.  قوی تــر  را  بخــش 
انتخــاب دیالــوگ همــان چیــزی اســت کــه 
اشــاره  قبــا  بزنــد.  را  شــما  دل  می توانــد 
بخــش  اصــل  در   Journey کــه  کردیــم 
بخــش  ایــن  و  اســت   FIFA 17 داســتانی 
داســتانی فقــط شــامل حــرکات بازیکــن در 
کات  دیالــوگ،  انتخــاب  نمی شــود.  میــدان 
بــازی  کاراکتر هــای  بیــن  روابــط  و  ســین ها 
مختلــف  بخش هــای  پلــی،  گیــم   کنــار  در 
بگذاریــد  می دهنــد.  تشــکیل  را   Journey
رُک بگویــم; بــه جــز گیــم پلــی، هیچ یــک از 
کــه  آن طــور   Journey قســمت های  دیگــر 
بایــد، نیســت. روابــط بیــن شــخصیت های 
 Gareth .ــدازه ســرد اســت ــازی بیــش از ان ب
ــه نوعــی رقیــب الکــس  Walker دوســت و ب
اســت. روابــط بیــن دو دوســت قطعــا بایــد 
ــه  ــزی باشــد کــه در FIFA 17 ب ــر از چی گرم ت
بــه  توجــه  بــه  می شــود.  گذاشــته  نمایــش 
اولیــن حضــور Journey در فیفــا، طبیعــی 
اســت اشــکاالتی در آن وجود داشــته باشــد.

بخــش  یــک  انتظــار  نیســت  انصــاف 
باشــیم.  شــاهد  را  بی نقــص  داســتانی 
یــک   Journey دارنــد  انتظــار  خیلی هــا 
ــه دوش بکشــد  ــز را ب داســتان هیجــان انگی
کــه در هــر لحظــه اش اتفــاق غیــر منتظــره ای 
کــه قطعــا در بخــش  رخ می دهــد، چیــزی 
ــدارد.  ــی ن ــال، جای ــازی فوتب داســتانی یــک ب
بــازی بایــد  بــرای بعضــی از اشــتباهات در 
بهایــی بیــش از حــد تعــادل بپردازیــد. اگــر 
بخواهیــم خیلــی ســاده ایــن موضــوع را بــاز 
کنیــم، منظــور ایــن اســت کــه نــکات منفــی 
بــازی شــما خیلــی بیشــتر از نــکات مثبــت 
در رونــد الکــس تاثیــر دارنــد. در واقعیــت 
تماشــاگر دقیقــا همیــن  یــک  دیــد  معمــوال 
اســت ولــی مربــی ایــن چنیــن نیســت. در 
Journey مربــی و تماشــاگر مثــل هــم فکــر 
از  واقــع مخلوطــی  می کننــد. Journey در 
گیــم پلــی، کات ســین ها و دیالوگ هــا اســت 
کــه در ایــن بیــن، گیــم پلــی نقــش مهم تــری 
دارد. Journey شــروع بدی نداشــته اســت. 
بهبــود بخشــیده  بایــد  کــه  اشــکاالتی دارد 
آینــده ی  می تــوان  کل،  در  ولــی  شــوند 
آینــده ای  دیــد.  بخــش  ایــن  بــرای  روشــنی 

الکــس هانتــر! مثــل آینــده ی 
Journey یــک نــوآوری نســبتا موفــق بــود. 
ایــن  از  می توانــد  آینــده  در  کــه  بخشــی 
را  بیشــتری  طرفــداران  و  شــده  بهتــر  هــم 
از  خیلــی  شــدن  بر طــرف  بــا  کنــد.  جــذب 
انتظــار  می توانیــم  آینــده،  در  مشــکات 
یــک Journey جذاب تــر را شــاهد باشــیم. 
ولــی بهتــر اســت ایــن بخــش را تمــام کــرده 
بپردازیــم.  بــازی  قســمت های  دیگــر  بــه  و 
بازی هــای  بــرای  کــه  نیســت  تردیــدی 
یــا   PES پــای  اگــر  مخصوصــا  ورزشــی 
FIFA در میــان باشــد، گیــم پلــی اولیــن 
حــرف را می زنــد. اگــر از گیــم پلــی بــازی 
کامتــان  بــه  بــازی  بردیــد قطعــا  لــذت 
غیــر  اگــر  ولــی  شــد  خواهــد  شــیرین 
ایــن باشــد بعیــد اســت بیشــتر از  از 
چنــد هفتــه، بــه قصــد انجــام بــازی، 
اخیــرا  کنیــد.  روشــن  را  پلتفرمتــان 
نــه  چنــدان محسوســی  EA تغییــرات 
در FIFA  هــای خــود مــی داد کــه شــاید 
متوجــه  حرفــه ای  فیفا بــاز  یــک  فقــط 
مشــخص  ولــی  می شــد.  تغییــرات  ایــن 
تغییــر  اســت ســال ســال ۱۷-۲۰۱۶ ســال 
انجیــن  تغییــر  فیفا ســت.  بــرای  تحــول  و 
Ignite بــه Frosbite نویــد فیفا یــی متفــاوت 

بگذاریــد خیلــی ســاده  مــا می دهــد.  بــه  را 
 FIFA شــروع کنــم، اگــر از طرفــداران قدیمــی
هســتید پــس همان طــور کــه می توانســتید 
در  باشــید،  موفقــی  بازیکــن   FIFA 16 در 
 PES هــم می توانیــد. ولــی اگــر از FIFA 17
 FIFA 17 شــاید  کرده ایــد  کــوچ   FIFA بــه 
واقــع  در  برســد.  ســخت  به نظرتــان  کمــی 
FIFA 17 عنوانــی بــا همــان فرمــول ۱۶ ولــی 
پیچیده تــر اســت. ســرعت اینجــا همه چیــز 
نیســت ولــی نقــش خــاص و مهــم خــود را 
 PES دارد. یکــی از چیز هایــی کــه واقعــا در
2016 مــرا بــه تحســین وا داشــت، ریلســتیک 
بــا  بازیکن هایــی  بــود.  برخورد هــا  بــودن 
مهــم  ارکان  از  یکــی  بــاال  بدنــی  قــدرت 
پیــروزی در میانــه ی میــدان بودنــد. چیــزی 
کــه کمابیــش در FIFA 16 هــم می دیدیــم 
ولــی بــا مشــکات بســیار. در FIFA 17 بــازی 
برخورد هــا  ایــن  و  شــده  فیزیکی تــر  کمــی 
بیشــتر بــه چشــم می آینــد. البتــه هنــوز هــم 
ایراداتــی بــر ایــن قضیــه وارد اســت ولــی اگــر 
پیشــرفت را پلــه پلــه در نظــر بگیریــم، در این 
مــورد FIFA 17 یــک پلــه باالتر از قبل اســت. 
اگــر  جریمــه  محوطــه  پشــت  شــوت های 
گوشــه زده می شــدند قطعــا گل بــه همــراه 
داشــتند. ایــن چیــزی بــود کــه شــدیدا یــک 
فیفا بــاز را آزار مــی داد، چــرا کــه زدن شــوت 
از فاصلــه ی دور آن هــم بــه هــوش مصنوعــی 
کار خیلــی ســختی نیســت. ایــن مشــکل هــم 
در FIFA 17 پوشــش داده شــده و گل زدن 
مثــل آب خــوردن نیســت. بــه عــاوه بــا توجه 
گفتیــم،  ســرعت  مــورد  در  کــه  نکاتــی  بــه 
چالــش گل زدن یک نواخــت نخواهــد بــود. 
انیمیشــن های زیــادی   Frosbite بــه لطــف
بــه بــازی اضافــه شــده اند. ایــن تغییــر کامــا 
بــا خــود  اســت. شــاید  واضــح  و  مشــخص 
بگوییــد یــک انیمیشــن بیشــتر یــا کمتــر چــه 
تفاوتــی در اصــل بــازی دارد؟ از بحــث خــارج 
شــدن از یک نواختــی و جذابیــت انیمیشــن 
هــم کــه صرف نظــر کنیــم، همین کــه حســی 
متفــاوت نســبت بــه FIFA 16 بــه شــما القــا 
می شــود کافــی اســت! این کــه بــدن بازیکــن 
موقــع کرنــر زدن چــه تغییراتــی می کنــد یــا 
وقتــی کــه ضربــه ی ســر می زنیــد ســر تــا چــه 
حــد رو بــه پاییــن حرکــت می کنــد شــاید در 
ســاختمان اصلــی گیــم پلــی تغییــری ایجــاد 
بــازی  جریــان  می شــوند  باعــث  امــا  نکنــد 
ــر بــه  روان بــه نظــر برســد و حالتــی نزدیک ت

واقعیــت را بــه بازیکــن القــا کنــد.
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 FIFA مهم تریــن و محســوس ترین تغییــر در
بــه ســایر نســخه ها، تغییــرات  17 نســبت 
ضربــات آزاد اســت. در واقــع اختیــار شــما 
شــده  پیــش  از  بیــش  ضربــات  ایــن  بــرای 
اســت. اگر چــه ایــن تغییــر از نظــر خیلــی از 
کاربــران یــک مشــکل اســت امــا وقتــی بــه 
آن قدر هــا  می بینیــم  می کنیــم،  عــادت  آن 
هــم بــد نیســت. در FIFA 16 بــرای ضربــات 
جــای  نمی توانســتید  وجــه  هیــچ   بــه  آزاد 
کــم  و  اضافــه  و  کنیــد  عــوض  را  بازیکــن 
کــردن بازیکــن پشــت تــوپ، کل کاری بــود از 
دســتتان بر می آمــد! در FIFA 17 بــه صــورت 
هر طــور  و  داریــد  را  بازیکــن  اختیــار  کامــل 
قــرار  تــوپ  پشــت  را  او  می خواهیــد  کــه 
می دهیــد. ایــن موضــوع ســبب می شــود کــه 
بــا ســهولت بیشــتری بــه هــدف خود برســید. 
ببریــد  لــذت  ایــن ضربــات  از  این کــه  بــرای 
فقــط کافــی اســت تمریــن کنیــد تــا ببینیــد 
گل زدن بــا چنیــن روشــی چــه لذتــی دارد! 
بــرای جــا بــه جایــی بازیکــن فقــط کافیســت 
بــا آنالــوگ، او را کنتــرل کنیــد و در منطقــه ای 
کــه می خواهیــد، با یســتید و ضربــه ی نهایــی 
را وارد کنیــد. بــا حرکــت دادن آنالــوگ چــپ 
هــم می توانیــد نــوع ضربه را مشــخص کنید. 
ضربــات کرنــر هــم تغییــر کرده انــد. در ۱۷، 
ــر یــک هــدف در محوطــه ی  ــگام زدن کرن هن
جریمــه ی حریــف وجــود دارد کــه می توانیــد 
آن را جــا بــه جــا کنیــد. در بهتریــن نقطــه ای 
کــه می خواهیــد هــدف را نگــه می داریــد و 
می زنیــد.  را  کرنــر  ضربــه ی 
از  حرکتــی  کوچک تریــن 
آنالــوگ شــما، هــدف را جــا 
بــه جــا می کنــد پــس بایــد 
ــد.  ــاال ببری دقــت خــود را ب
تنظیــم  همچنیــن 
قــدرت ضربــه هــم 
بــا شماســت. 
طبیعتــا 

باشــد،  ارســال شــما قدرتمند تــر  هر چقــدر 
گرفتــن  بــرای  دروازه بــان  خــروج  شــانس 
بهتــر  ارســال ها  بــرای  اســت.  کمتــر  تــوپ 
اســت بازیکنــان قــد بلنــد را در نظــر بگیریــد 
بتواننــد  کــه  بفرســتید  را  تــوپ  جایــی  و 
ضربــه ی نهایــی را وارد کننــد. البتــه بــدون 
ــاد گرفتــن سیســتم جدیــد ضربــات  تردیــد ی
تمریــن  بــه  و  نیســت  ســاده ای  کار  آزاد 
تغییــر  دلیــل  همیــن  بــه  و  دارد  احتیــاج 
آزرده  را  خیلی هــا  ضربــات،  ایــن  سیســتم 
پنالتــی  ضربــات  تغییــرات  ایــن  بــه  کــرد. 
بــرای  را هــم اضافــه کنیــد! بهتریــن روش 
یاد گیــری سیســتم پنالتــی زدن، بــازی کــردن 
بخــش Journey اســت. در همــان شــروع 
بــازی شــما بایــد یــک ضربــه ی پنالتــی بزنیــد 
و همان جــا یــاد می گیریــد بایــد چــه کنیــد. 
و  کرنــر   از  آســان تر  زدن  پنالتــی  یاد گیــری 
ضربات آزاد نیست ولی این را هم می توان 
بــا کمــی تمریــن یــاد گرفــت. نحــوه ی کلــی 
پنالتــی زدن ایــن اســت کــه شــما بــا اســتفاده 
و  کــرده  جلــو  ســمت  بــه  چــپ  آنالــوگ  از 
ضربــه بزنیــد. این جــا هــم قــدرت ضربــه و 
جهــت شــلیک تــوپ بــه شــما بســتگی دارد. 
نــوع پنالتــی  ایــن  بــه  بــه این کــه  بــا توجــه 
و  یاد گیــری  احتمــاال  نداریــم  عــادت  زدن 
خــو گرفتــن بــه آن کمــی ســخت تر از دیگــر 
مــوارد اســت. مشــکلی کــه هنــوز در فیفــا 
اســت.  داوری  مانــده، تصمیمــات  الینحــل 
هنــوز هــم یــک لمــس ســاده بــرای گرفتــن 
یــک پنالتــی کافــی اســت! داور بــه ســادگی 
و بــرای کوچک تریــن برخورد هــا دســت بــه 
جیــب می شــود. اگــر بــا CPU بــازی می کنیــد 
شــاید بتــوان ایــن مشــکل را نادیــده گرفــت 
ولــی وقتــی بــا یــک دوســت آن هــم از نــوع 
حرفه ایــش، رو بــه رو می شــوید متوجــه 
ایــن ایــراد بــزرگ می شــوید. خطا هایــی 
کــه در واقعیــت هیــچ اخطــاری ندارنــد، 
زرد  کارت حداقــل  یــک  یــه   FIFA در
ایــن  شــدت  البتــه  می شــوند.  ختــم 
تصمیمــات نســبت بــه قبــل کمــی بهتر 
شــده ولــی فقــط کمــی! امیدواریــم در 
بازیکــن  بــه  آزادی  آن قــدر   FIFA 18
داده شــود تــا بتوانــد بــا خطــا حریــف 
پر طرفدار تریــن  کند! شــاید  متوقــف  را 

قســمت FIFA، کریــر مــود باشــد. از جملــه 
تغییراتــی کــه در ایــن نســخه می تــوان بــه 
آن هــا اشــاره کــرد توانایــی انتخــاب آواتــار 
بــرای خودتــان بــه عنوان ســر مربی اســت. در 
واقــع ایــن موضــوع بیشــتر جنبــه ی ســرگرمی 
نحــوه ی  در  عمــا  چــون  کاربــردی  تــا  دارد 
بــازی هیــچ تاثیــری نــدارد. بزرگتریــن مشــکل 
هــم  هنــوز  انتقــاالت  و  نقــل  یعنــی  کریــر 
اذیت کننــده و دور از واقعیــت اســت. مثــا 
بازیکــن  ســن  هر چقــدر  واقعــی  دنیــای  در 
پایین تــر  نیــز  او  انتظــارات  شــود  بیشــتر 
و  دســتمزد  قبیــل  از  انتظاراتــی  می آیــد. 
مثــل   FIFA 17 در  امــا  تیــم.  در  نقــش 
هــم  بازیکــن هر چقــدر  قبلــی،  نســخه های 
پــا بــه ســن بگــذارد انتظــارات مالــی او کــم 
نمی شــود. ایــن چیــزی اســت کــه فقــط در 
دنیــای FIFA  اتفــاق می افتــد. اهــداف شــما 
بــه عنــوان مربــی خیلــی صریح تــر و کاملتــر از 
قبــل بــه شــما ارائــه می شــوند و بایــد مطابــق 
شــما  اهــداف  ببریــد.  پیــش  را  تیــم  آن هــا 
قــاره ای، ارزش برنــد،  بــه اهــداف داخلــی، 
وضعیــت مالــی و پــر ورش جوانــان تقســیم 
می شــوند. ایــن اهــداف رابطــه ی مســتقیم 
قبــول  آن را  در  مربی گــری  کــه  تیمــی  بــا 
کردیــد دارنــد. بــه عبارتــی دیگــر اهــداف و 
عنــوان  بــه  نیســتند.   Random انتظــارات 
کوچک تــر  تیم هــای  Objective هــای  مثــال 
تمرکــز  داخلــی  موفقیت هــای  روی  بیشــتر 
دارنــد و ایــن درحالیســت کــه وقتــی ســرمربی 
یــک تیــم بــزرگ هســتید هــم در لیــگ خــود 
و هــم در اروپــا بایــد تیمــی موفــق بســازید. 
بــه جذابیــت  بخــش  ایــن  گســتر ده شــدن 
Career می افزایــد ولــی هنــوز هم مشــکاتی 
در ایــن قســمت باقیســت. مشــکاتی کــه بــا 
ــرد. ــد ب ــه ی آن هــا، بهشــان پــی خواهی تجرب
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 Frostbite از Ignite بــه جــای FIFA 17 همان طــور کــه اشــاره شــد در
اســتفاده می شــود. از نســخه های مختلــف ایــن انجیــن در ســاخت 
 Battlefield: Bad Company 2، Medal of مثــل  بازی هایــی 
 Mirror’s Edge و همچنیــن Honor: Warfighter، Battlefield 1
 Mass ســاخت  در  همچنیــن  اســت.  شــده  اســتفاده   Catalyst
Effect: Andromeda نیــز کــه قــرار اســت در ســال ۲۰۱۷ منتشــر 
ــه لطــف  ــم ب ــن نقــش خواهــد داشــت. اشــاره کردی ــن انجی شــود ای
شــده اند.  اضافــه  بــازی  بــه  زیــادی  انیمیشــن های  جدیــد  انجیــن 
عــاوه بــر انیمیشــن ها، بــه طــور کلــی گرافیــک بــازی هــم بهبــود 
یافتــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه فیفــا یــک بــازی اکشــن نیســت 
پــس خبــری از انفجــار  و تخریب پذیــری نخواهــد بــود و بــه جــای 
بــرای  نــکات ضــروری  دیگــر  و  آن طراحــی چمــن، چهره پردازی هــا 
یــک بــازی ورزشــی، بهبــود یافته انــد. درســت اســت کــه تــا حــدودی 

بهتــر شــده ولــی هنــوز هــم جــا بــرای بهتــر شــدن طراحــی چمن 
نیــز  فیفــا  حتــی طرفــداران  دارد. شــاید 
چهره پــردازی  کــه  موضــوع  ایــن  بــه 
از  دور  شــدیدا  بازیکنــان  از  بعضــی 
واقعیــت اســت واقــف باشــند و بــه 
آن اعتــراف کننــد. ایــن هــم یکــی از 
 FIFA 17 در کــه  اســت  مشــکاتی 
ــر مشــاهده خواهیــم کــرد. ایــن  کمت

حتــی  از روی تصاویــر را 
منتشــر 

شــده 

هــم می تــوان فهمیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مشــکل هنــوز 
هــم گاهــی آزار دهنــده اســت ولــی نســبت بــه قبــل، قابــل تحمل تــر 
جاهایــی  حتــی  کــه  این جاســت  برانگیــز  تحســین  نکتــه ی  اســت! 
ــه قبــل  ــر پیشــرفت نســبت ب ــاز هــم اث کــه مشــکاتی وجــود دارد، ب
نمی زنــد.  در جــا   FIFA 17 می دانیــم  حداقــل  و  بــوده  مشــهود 
ــل نشــان  ــر از قب ــی بهت ــان را خیل فراســت بایــت احساســات بازیکن
می دهــد. خوشــحالی، ناراحتــی، عصبانیــت و افســوس بازیکنــان از 
 FIFA روی چهــره ی آن هــا قابــل فهــم اســت. جــادوی نور پــردازی در
17 احســاس خوشــایندی بــه گیمــر هنــگام بــازی کــردن می دهــد. 
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع بهتــر اســت در هــوای مه آلــود یــک 
بــازی انجــام دهیــد. FIFA 17 دقیقــا حــال و هــوای روز هــای مه آلــود 
فوتبــال را بــرای شــما مجســم می کنــد! ایــن موضــوع بــرای آفتــاب و 
ســایه های بعــد از ظهر هــا هــم صــدق می کنــد. پیشــنهاد می کنــم 
یکــی از بازی هــای لیــگ انگلیــس را مشــاهده کنیــد ) چــون معمــوال 
ــان  ــه ســمت پلتفرمت بازی هــا در روز بر گــذار می شــوند ( و ســپس ب
 The رفتــه و بــازی را در تایــم بعــد از ظهــر تنظیــم کنیــد. چــه در
Journey و چــه در Career Mode عملکــرد فراســت بایــت اشــتیاق 

ــازی کــردن بیشــتر خواهــد کــرد. ــرای ب شــما را ب
تــا  گیمــر  داشــتن  نگــه  راضــی  پتانســیل   FIFA 17 تردیــد  بــدون 
۱ ســال بعــد را دارد. تغییراتــی کــه در گیــم پلــی بــازی داده شــده 
ســبب می شــود FIFA 16 را بــه طــور کلــی بــه فراموشــی بســپارید 
و از ۱۷، لــذت ببریــد. در واقــع FIFA 17 را می تــوان یــک شــروع 
دوبــاره دانســت. ایده هــای جدیــدی کــه بــه بــازی اضافــه شــده اند 
ــی  ــد خیل ــده می توانن در ســال های آین
بهتــر از ایــن عمــل کننــد هر چنــد 
بــرای یــک شــروع، هیچ  قســمتی 
از بــازی مطلقــا بــد نیســت. گیــم 

ولــی و اگــر بــه آن عــادت کنیــد، پلــی بــازی کند تــر شــده 
مشــکلی نخواهیــد داشــت. گرافیــک بــازی خیلــی بهتــر از قبــل شــده. 
بــه فیفــا  کــه پیشــرفت PES 2017 نســبت  کــرد  انــکار  نمی تــوان 
خصوصــا از نظــر گیــم پلــی بیشــتر بــوده ولــی بــاز هــم طرفــداران 
فیفــا، قطعــا ایــن بــازی را ترجیــح می دهنــد. بــه عنــوان ســخن آخــر، 
اگــر می خواهیــد FIFA 17 را روی کنســول نســل هفتمــی خــود بــازی 
کنیــد انتظــار زیــادی نداشــته باشــید. امــا اگــر می خواهیــد فوتبــال را 
روی کنســول نســل هشــتمی بــازی کنیــد، قطعــا FIFA 17، حتــی بــا 

ــود. وجــود کــم و کاســتی هایش گزینــه ی خوبــی خواهــد ب

� انیمیشــن ها بیشــتر شــده اند – تغییــرات مثبــت در ضربــات آزاد – بهبــود گرافیــک مخصوصــا 
نور پــردازی فــوق العــاده

محدودیت هــای The Journey – عملکــرد ضعیــف داوران –اشــکاالت تمدیــد  قــرارداد و نقــل و 
انتقــاالت هنــوز پا برجاســت
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)هشدار: خطر لو رفتن داستان شماره اول(
در بــازی پیشــین دیدیــم کــه قهرمــان بــازی 
توانســت   )Corvo Attano( کــروو  یعنــی 
تمامــی عوامــل خیانــت کار و توطئــه گــر را 
شناســایی و بــه قتــل رســاند. او ســرانجام 
تخــت  بــر  را  جــوان  امیلــی  توانســت 
بــه  امیلــی  بــا رســیدن  پادشــاهی بنشــاند. 
هدایــت  و  هــا  راهنمایــی  و  تخــت  و  تــاج 
کــروو،  و دانایــی چــون  بــا تجربــه  شــخص 
وضعیــت کشــور بســیار بهتــر شــد. آن هــا 
توانســتند بــا کمــک دانشــمندان و نوابــغ آن 
ــد و مــردم  ــی بیابن ــرای طاعــون درمان زمــان ب
رنجیــده و داغ دیــده شــهر را بــا آن درمــان 
از  پــس  یکــی  هــا  از آن ســال  پــس  کننــد. 
دیگــری گذشــت و بــا فرمانروایــی عادالنــه و 
مــردم محــور امیلــی وضعیــت مــردم از آنچــه 
بهتــر  بســیار  بــود  جهنمــی  دوران  آن  در 
وضعیــت   2  Dishonored در  اکنــون  شــد. 
مــردم بســیار بهتــر شــده. طاعــون دیگــر در 
ــی  ــه کل ــدارد و ب ــی ن ــان هــای شــهر جای خیاب
بــر  حــاال  جــوان  امیلــی  شــده.  کــن  ریشــه 
ســریر پادشــاهی جــای گرفتــه و بــا کمــک و 
راهنمایــی کــروو بــر ســرزمین حکومــت مــی 
کنــد. او همــان دختــر بچــه ای اســت کــه از 
کاس هــای درس فــرار مــی کــرد. همــان کــه 

زمانــی بــا کــروو قایــم باشــک بــازی مــی کــرد و 
همیشــه حتــی در شــرایط ســخت نیــز بــرای 
کــروو نقاشــی مــی کشــید و بــه دیــوار مــی زد. 
او هــم اکنــون بــه دختــری زیبــا، بالــغ و صــد 
البتــه قدرتمنــد تبدیــل شــده. در تمامــی ایــن 
ســال هــا تعالیــم کــروو را فــرا گرفتــه و فنــون 
او  آموختــه.  خوبــی  بــه  را  وی  تجربیــات  و 
هــم اکنــون مــی توانــد همچــو کــروو بجنگــد 
هــا  روز  بــر  عــاوه  و  کنــد  کاری  مخفــی  و 
ــه وضعیــت مــردم  کــه در تخــت پادشــاهی ب
ــام  ــز از روی پشــت ب مــی رســد، شــب هــا نی
ســالروز  در  بــازی  باشــد.  آنــان  مدافــع  هــا 
مــرگ ناجوانمردانــه ملکــه پیشــین آغــاز مــی 
شــود. پانــزده ســال از آن اتفاقــات گذشــته 
و پانزدهمیــن مراســم بزرگداشــت و احتــرام 
برگــذار  الزم  تشــریفات  تمامــی  بــا  وی  بــه 
مــی شــود. بــا ایــن کــه اوضــاع بســیار بهتــر 
ــه تازگــی ذهــن امیلــی جــوان  شــده چیــزی ب
عنــوان  تحــت  شــخصی  دهــد.  مــی  آزار  را 
مــردم  پیاپــی  قتــل  بــا   The Crown Killer
شــهر باعــث وحشــت آن هــا شــده. مســئله 
مخالفــان  فقــط  قاتــل  ایــن  کــه  اینجاســت 
مــی کشــد و  را  کــروو  امیلــی و  و دشــمنان 
ســعی دارد آن هــا را بــد نــام کنــد. امیلــی 
تصمیــم  و  اســت  ناراحــت  واقعــه  ایــن  از 
دارد هــر طــور شــده ایــن فــرد را یافتــه و بــه 
ســزای اعمالــش برســاند. بــه هنــگام برگــذری 
مراســم امیلــی و کــروو ناگهــان بــا غافلگیــری 
بزرگــی روبــرو مــی شــوند. آن هــا متوجــه مــی 
شــوند ملکــه مرحــوم یعنــی مــادر امیلــی یــک 
خواهــر بزرگتــر نیــز داشــته اســت. کســی کــه 
ایــن همــه ســال بــه دالیلــی از شــهر تبعیــد 
شــده بــود و هــم اکنــون بــاز گشــته تــا علیــه 
توطئــه  ایــن  نمایــد.  توطئــه  جدیــد  ملکــه 
بــه پیــروزی مــی رســد و متاســفانه آن هــا 
موفــق مــی شــوند امیلــی را از تخــت بــا پاییــن 

بکشــند. امیلــی و تنهــا متحــدی کــه برایــش 
باقــی مانــد یعنــی پــدرش کــروو خــود را در 
موقعیتــی ســخت مــی بیننــد. اینجاســت کــه 
پــدر و دختــر پشــت بــر پشــت هــم ایســتاده 
بــود.  و نظــاره گــر میــدان مبــارزه خواهنــد 
هــم اکنــون شــما بایــد از میــان آن دو یکــی را 
برگزینیــد. در Dishonored 2 دو شــخصیت 
قابــل بــازی داریــم کــه هــر یــک مــی تواننــد 
زوایــای خاصــی از داســتان بــازی را ببیننــد. 
لــذا بــرای بدســت آوردن بهتریــن تجربــه از 
حداقــل  شــود  مــی  توصیــه  بــازی  داســتان 
چهــار بــار آن را بــه اتمانــم رســانید. حتــی 
بــا  فقــط  کــه  کــرده  تاییــد  بــازی  کارگــردان 
 2 Dishonored یــک بــار بــه اتمــام رســاندن
بهیــچ وجــه داســتان کامــل بــازی را نخواهیــد 
را  شــخصیت  دو  از  یکــی  شــما  فهمیــد. 
متوجــه  زود  خیلــی  کنیــد.  مــی  انتخــاب 
کــه  امیلــی  جدیــد  خالــه  کــه  شــوید  مــی 
اکنــون مدعــی پادشــاهی شــده نیــز هماننــد 
کــروو نشــانی از The Outsider را بــر روی 
دســتانش دارد. ایــن بدیــن معناســت کــه او 
نیــز بــا ایــن شــخصیت ناشــناخته همــکاری 
کــرده و از او قــدرت هــای ماورایــی دریافــت 
نمــوده و قــادر اســت حتــی از جــادوی ســیاه 
شــما  کــه  هنگامــی  کنــد.  اســتفاده  نیــز 
شــخصیت خــود را برگزیــدی شــاهد جــادو 
ــه ســنگ  ــل شــدنش ب شــدن دیگــری و تبدی
خواهیــد بــود. متاســفانه اوضــاع دوبــاره بــه 
هــم میریــزد و توطئــه گــران همه جا مشــغول 
بــه قتــل رســاندن انــدک یارانــی هســتند کــه 
هنــوز بــه شــما وفــادار مانــده انــد. حــال شــما 
بایــد در نقــش پــدر و یــا دختــر بــا ایــن توطئــه 
و ملکــه جدیــد مقابلــه کــرده و آن چــه متعلــق 

بــه شــما بــوده را بــاز پــس بگیریــد.

هنگامــی کــه Dishonored در ســال 2012 عرضــه شــد همــه چیــز 
بــود کــه در پایــان ســال کمتــر  بــازی انقــدر خــوب  بــه هــم زد!  را 
ــازی بهتریــن  کســی مــی توانســت بــه طــور قطــع بگویــد کــه فــان ب
بــازی ســال مــن اســت. اکنــون چهــار ســال از عرضــه بــازی نخســت 

ــام Arkane و کارگــردان خــاق ســری  می گــذرد و اســتودیو خــوش ن
یعنــی هــاروی اســمیت )Harvey Smith( دومیــن شــماره از ایــن اثــر 

زیبــا را برایمــان فراهــم آورده انــد.

دراز باد عمر ملکه
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بــا ایــن کــه کلیــت داســتان بــازی در تجربــه بــا 
هــر دو شــخصیت یکســان اســت، امــا برخــی 
زوایــای داســتان در طــول هــر یــک از ایــن 
خــط هــای داســتانی پنهــان شــده انــد و بــا 
یافتــن آن هــا مــی تــوان بــه کلیــت ماجــرا پــی 
بــرد. یکــی از تفــاوت هــای مهــم ایــن شــماره 
بــا بــازی پیشــین، صــدا گــذاری شــخصیت 
هــای اصلیســت کــه تجربــه بــازی را از شــماره 
قبلــی متفــاوت کــرده. حــاال بــه جــای آن قاتــل 
ســاکت و کــم حــرف مــردی را مــی بینیــم کــه 
مــدام صحبــت مــی کنــد و مونولــوگ هــای 
شــنیده  بــازی  طــول  تمــام  در  پرتعــدادش 
مــی شــوند. هنــگام بــازی کــردن بــا امیلــی 
همــواره شــاهد تکــه پرانــی هایــش خواهیــد 

بــود. بــه ســبب جوانــی و ناپختگــی، او بــه 
اطــراف  اتفاقــات و موضوعــات  از  بســیاری 
کلمــات  و  دهــد  مــی  نشــان  واکنــش  خــود 
جالبــی را بــه زبــان جــاری مــی کنــد. حتــی 
گاهــی بــا کشــتن دشــمنان شــروع بــه ناســزا 
گفتــن بــه آنــان مــی نمایــد! ایــن کــه هــر دو 
شــده  صداگــذاری  اکنــون  هــم  شــخصیت 
انــد مســئله خوبــی اســت و باعــث مــی شــود 
ارتبــاط عمیــق تــری میــان بازیباز و شــخصیت 
اصلــی و حتــی دنیــای اطــراف پدیــد آیــد. امــا 
مســئله دیگــر آن اســت کــه دیگــر شــاهد آن 
شــخصیت صامــت و آشــنا نیســتیم و ایــن 
مســئله ممکــن اســت ارتبــاط دادن ایــن بــازی 
بازیبــاز  بــرای  اندکــی  را  بــا شــماره پیشــین 

ســخت کنــد. بــه عبــارت دیگــر ممکــن اســت 
شــما نتوانیــد کــرووی جدیــد کــه قــدم به قدم 
ــز نظــرش  ــاره همــه چی ــد و درب حــرف مــی زن
را بیــان مــی کنــد را بــه عنــوان آن قهرمــان 
صامــت قبلــی بپذیریــد و همــان گونــه کــه 
بــا او ارتبــاط داشــتید بــا ایــن یکــی نیــز خــو 
بگیریــد. امــا حتــی بــا وجــود ایــن مســائل بــاز 
هــم نمــی تــوان گفــت صداگــذاری شــخصیت 
هــا بــه ضــرر بــازی تمــام شــده. گرچــه دیگــر 
از آن شــخصیت ســاکت خبــری نیســت امــا 
شــاید همیــن پــدر و دختــر حــراف بتواننــد 
جــای خــود را بیشــتر در دل شــما بــاز کننــد.

همانطــور کــه کــروو و امیلــی داســتان هــای 
مختلفــی را نیــز خواهنــد دیــد گیــم پلــی نیــز 
در بــازی کــردن بــا هــر یــک از آن هــا متفــاوت 
اســت. گیــم پلــی پــدر معمــوال در ابتــدا بــرای 
بیشــترمان آشــنا تــر و راحــت اســت. هــر چــه 
باشــد ســال هــا پیــش بــا همیــن پــدر روز گار 
هــا داشــته ایــم! البتــه کمــی طــول مــی کشــد 
ــد  ــا پــس از چن ــد. ام ــازی عــادت کنی ــه ب ــا ب ت
مســلط  کــروو  پلــی  گیــم  بــه  کامــا  دقیقــه 
خواهیــد شــد و مهــارت هایــی کــه پیشــتر 
ــد را  ــازی کســب کــرده بودی در شــماره اول ب
دوبــاره بــه کار خواهیــد گرفــت. گیــم پلــی 
ابتــدای  در  و  اســت  متفــاوت  کمــی  دختــر 
برقــرار  ارتبــاط  ان  بــا  خیلــی  شــاید  بــازی 
نکنیــد. قــدرت هــای امیلــی در برخــی مــوارد 
واجــب بــا قــدرت هــای کــروو یکســان انــد امــا 
در دیگــر مــوارد او قــدرت هایــی کامــا جدیــد 
و متفــاوت دارد. از ایــن رو کمــی طــول مــی 
کشــد تــا بتوانیــد اســتفاده صحیــح از ایــن 
ای شــوید.  آموختــه و حرفــه  را  قــدرت هــا 
هایــی  قــدرت  پیشــین  شــماره  در  کــروو 
منحصــر بــه فــرد و عالــی داشــت و توانســتیم 
را  بســیاری  هــای  اســتراتژی  بــازی  آن  در 

بــا همیــن قــدرت هــا بــر روی مراحــل بــازی 
پیــاده کنیــم. ایــن بــار نیــز مــی تــوان از تمامــی 
آن اســتراتژی هــا و ترفنــد هــا و کلــک هــا 
اســتفاده کــرد و حتــی مــوارد بیشــتری نیــز در 
ایــن شــماره قابــل اجــرا هســتند. امــا دربــاره 
امیلــی شــما بایــد از نــو بــه آموختــن قدرت ها 
ــه  ــا هضــم کردنشــان ب ــه و کــم کــم ب پرداخت
ــا اســتفاده  اســتراتژی هایــی کــه مــی تــوان ب
ایــن  و  ببریــد.  پــی  کــرد  پیــاده  هــا  آن  از 
 ممکــن اســت تــا اواســط بــازی طــول بکشــد.
یکــی از مــوارد بســیار مهمــی کــه باعــث شــده 
کمــی  امیلــی  پلــی  گیــم  بــه  کــردن  عــدات 
ســخت باشــد عــدم برخــورداری وی از قــدرت 
Blink اســت. امیلــی بــه جــای ایــن قــدرت از 
 Blink کنــد.  مــی  اســتفاده  مــورد مشــابهی 
قدرتــی اســت کــه کــروو در بــازی پیشــین و 
در  جابجایــی  بــرای  آن  از  بــازی  همیــن  در 
فواصــل نزدیــک اســتفاده مــی کنــد. بلینــک 
درواقــع نوعــی تلپــورت اســت کــه مــی توانــد 
ــه مــکان هــای  ــده شــدن ب ــدون دی کــروو را ب
ابتــدا  در  شــاید  برســاند.  دســترس  قابــل 
تصــور کنیــد قــدرت جابجایــی کــروو و امیلــی 
تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد امــا اشــتباه مــی 
چــه  اگــر  امیلــی  جابجایــی  قــدرت  کنیــد. 
هماننــد بلینــک عمــل مــی کنــد امــا ماهیــت 
ــی همچــون کــروو نمــی  ــدارد. امیل ــورت ن تلپ

توانــد غیــب شــده و در مــکان دیگــری ظاهــر 
بــازو هــای شــیطانی اســتفاده  از  او  شــود. 
مــی کنــد و خــود را بــه ســمت دیــوار و اشــیای 
تاخیــر  بخاطــر  اوال  کشــد.  مــی  نظــر  مــورد 
چنــد میلــی ثانیــه ای ایــن قابلیــت نســبت 
بــه بلینــک، نمــی تــوان آن راحتــی قبــل را در 
اســتفاده از آن حــس کــرد. ثانیــا امیلــی بــه 
هنــگام ایــن جابجایــی هماننــد کــروو نامرئــی 
نیســت و توســط دشــمنان دیــده مــی شــود. 
ایــن بدیــن معناســت کــه اگــر قصــد داشــته 
باشــید از میــان دو دشــمن عبــور کنیــد نمــی 
ایــن  از  بــدون آن کــه دیــده شــوید  توانیــد 
ســوی دشــمنان بــه آن ســو برســید بلکــه بــا 
رد شــدن امیلــی از میانشــان، آن هــا متوجــه 
چیزی که به ســرعت رد شــده خواهند شــد. 
ایــن مســئله باعــث مــی شــود دیگــر نتوانیــم 
بــا آن ظرافــت دشــمنان را ســرکار بگذاریــم 
و در بــازی جــوالن بدهیــم. شــاید در ابتــدا 
همچــون مــن کمــی از ایــن مضــوع دلســرد 
شــوید امــا ناراحــت نباشــید! قابلیــت ظریــف 
و بــی نقــص بلینــک هنــوز هــم در گیــم پلــی 
کــروو فعــال اســت و دربــاره امیلــی نیــز آنقــدر 
قــدرت هــای عالــی و کارامــد خواهیــد داشــت 
کــه بــه راحتــی ایــن مــورد را نادیــده خواهیــد 
گرفــت و خیلــی زود بــه آن عــادت مــی کنیــد.

پدر پیر، دختر جوان
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مخفی کاری همچون شــماره پیش اســاس گیم پلی بازی را تشــکیل 
مــی دهــد. گرچــه شــما توانایــی مبــارزه را نیــز داریــد امــا بهتریــن راه 
بــرای پیشــبرد مراحــل بــازی چیــزی نیســت جــز مخفــی کاری. بــازی 
از زاویــه دیــد اول شــخص دنیــال شــده و شــما مــی توانیــد محیــط 
پیــش روی خــود را بــا دقــت بســیار بیشــتری نظــاره گــر باشــید. هــر 
ــدن محیــط هــا بــه  ــازی ای ســوم شــخص در دی ــد ب ــد کــه همانن چن
صــورت کلــی کنــد تــر هســتید. شــما توانایــی دویــدن و پــرش از روی 
ــا اســتفاده از همیــن فابلیــت  ســکو هــا را نیــز داریــد و مــی توانیــد ب
بــه پشــت بــام هــا، بالکــن هــا و ســایر قســمت هــای محیــط بــازی قــدم 
بگذاریــد. شــخصیت اصلــی شــما بــرای جابجایــی در محیــط دو حالــت 
خواهــد داشــت. حالــت اول کــه مخصــوص مبــارزه و ســبک بــازی پــر 
ســر و صداســت هیــچ محدودیتــی در ســرعت دویــدن و انجــام ســایر 
 Stealth فعالیــت هــای شــما ایجــاد نمــی کنــد امــا حالــت دوم کــه
Mode نامیــده مــی شــود شــما را در ســرعت حرکــت و جابجایــی 
محــدود خوهــد کــرد. در عــوض دیگــر هیــچ صدایــی از قــدم زدن و یــا 
شایر حرکات شما در نخواهد آمد. در حالت Stealth )که با تاریک 
شــدن گوشــه هــای صفحــه نمایــش مــی تــوان ورود بــه ان را فهمیــد( 
شماشــانس بســیار بیشــتری بــرای فــرار از دســت دشــمنان و دیــده 
نشــدن توســط آنــان داریــد. در ایــن حالــت حساســیت دشــمنان بــر 
روی فعالیــت هــای شــما بســیار کمتــر اســت و خیلــی دیــر تــر از حالــت 
ایســتاده شــما را تشــخیص خواهنــد داد. هماننــد شــماره قبــل هــر 
دشــمنی کــه در حــال تشــخییص شــما باشــد بــا دو نشــان مشــخص 
مــی شــود. یکــی نشــان ســفید و دیگــری نشــان قرمــز رنــگ. اگــر 
نشــان ســفید رنــگ بــاای ســر دشــمنان پــر شــود بدیــن معناســت کــه 
او متوجــه چیــزی شــده و بــه دنبــال شــما خواهــد آمــد. در صورتــی کــه 
هنمــان لحظــه از جلــو چشــمش خــارج شــده و بــه مــکان امنــی برویــد 
او پــس از مدتــی گشــت زدن تصــور مــی کنــد دچــار اشــتباه شــده و 
محــل را رهــا مــی کنــد. در صورتــی کــه نشــان ســفید پــر شــود و شــما 
هنــوز در دیــد دشــمن باشــید نــوار قرمــز رنــگ شــروع بــه پــر شــدن 
مــی کنــد. پــر شــدن نــوار قرمــز بدیــن معناســت کــه شــما کامــا توســط 
دشــمن مذکــور شناســای شــده ایــد و او بــه شــما حملــه خواهــد کــرد. 
بــه طــور کلــی هــوش مصنوعــی دشــمنان هماننــد شــماره قبلــی بــی 
نقــص اســت و بهیــچ وجــه آزارتــان نخواهــد داد. حــرکات دشــمنان 
همگــی حســاب شــده و طبیعــی هســتند و در جریــان گیــم پلــی بــه 
خوبــی مــی تــوان از آن بــر علیــه خودشــنا اســتفاده کــرد. البتــه ایــن 

ــودن هــو  ــا ســاده ب ــون دشــمنان و ی ــی ب ــل پیــش بین ــای قاب ــه معن ب
مصنوعــی آنــان نیســت بلکــه آن هــا حرکاتــی کامــا پویــا دارنــد و بــه 
هــر گونــه اتفاقــی کــه در محیــط رخ دهــد واکنــش نشــان مــی دهنــد. 
آن هــا در تشــخیص شــما نیــز بســیار بهتــر از قبــل عمــل مــی کننــد 
و معمــوال از همهــه زاویــه هــای دیدشــنان )چــه عمــودی و چــه افــق( 
شــما را تشــخیص خواهنــد داد. در ایــن مــوارد بهنفــع شماســت 
کــه در ســایه هــا حرکــت کنیــد و همینطــور ســایه هــا را گســترش 
دهیــد! آری شــما مــی توانیــد بــا از بیــن بــردن برخــی چــراغ هــا و یــا 
فــوت کــردن )!( بــه شــمع هــا نــور آن هــا را از محیــط بــازی بگیریــد 
 و ســپس در تاریکــی کامــل بــه انجــام اهــداف خویــش بپردازیــد.
بــه روش  پیشــبرد مراحــل  بــرای  ابــزار هایتــان  از مهمتریــن  یکــی 
نیــز  قبــل  نســبت  بــه  کــه  اســت   dark Vision قابلیــت مخفیانــه 
پیشــرفت هــای خوبــی داشــته. ایــن قابلیــت کــه وجــودش در بــازی 
هــای مخفــی کاری از نــان شــب نیــز ضــروری تــر اســت بــه شــما 
ایــن امــکارن را مــی دهــدئ کــه دشــمنان و شــخصیت هــای دیگــر و 
همچنیــن ســایر مــوارد نظیــر حیاوانــات، مــوش هــا، حشــرات و حتــی 
آیتــم هــای قابــل جمعــاوری را از پشــت هــر گونــه دیــوار و پــوش و 
محافظــی ببینیــد. ایــن قابلیــت بــا ارتقــا پیــدا کــردن مــی توانــد همــه 
مــوارد فــوق را تــا شــعاع مشــخصی برایتــان نمایــش دهــد. از ایــن 
ــد اســت و اســتفاده از آن کمــک بســیار  ــرد و مفی ــر کارب رو بســیار پ

زیــادی بــه پیشــروی در مراحــل خواهــد کــرد.
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در ایــن شــماره نیــز بــار دیگــر همــان فرمــول 
همیشــگی بــاز گشــته. در هــر مرحلــه شــما 
و  بینیــد  مــی  خــود  روی  پیــش  را  هدفــی 
پــس از پــای نهــادن بــه محیــط هــای وســیع، 
مختاریــد تــا هــر طــور کــه دلتــان خواســت 
هــای  محیــط  دهیــد.  اتجــان  را  مرحلــه  آن 
بــازی اکنــون بســیار بــزرگ تــر و بــا جزئیــات 
تــر شــده انــد و بــا کمــی دقــت مــی توانیــد 
بــه  رســیدن  بــرای  را  بیشــماری  هــای  راه 
اهدافتــان بیابیــد. طراحــی مراحــل بــا ایــن 
کــه در گذشــته بــی نقــص بــود امــا هــم اکنون 
بســیار عالــی تــر, دقیــق تــر و بــا جزئیــات تــر 
شــده و بــه جرئــت مــی تــوان گفــت در میــان 
بــازی هــای مخفــی کاری کــم رقیــب اســت. 
اینــب ار نیــز بــه معنــی واقعــی راه هــای بــی 
شــماری بــرای انجــام هــر مرحلــه وجــود دارد. 
شــخصیت  شــدن  اضافــه  بــا  خصــوص  بــه 
جدیــد کــه قــدرت هــای متنــوع و عجیبــش 
ــراع کــردن روش  ــرای اخت ــد ب جــان مــی دهن
شــک  بــدون  ویژگــی  ایــن  خاقانــه.  هــای 
بهتریــن و دلپذیــر تریــن حســن بــازی هــای 
دیــس آنــرد اســت و بــه همیــن خاطــر اینقــدر 
بــه ایــن دو بــازی ارادت داریــم. محیــط هــای 
ــن  ــادی کــه در ای ــازی عــاوه بــر وســعت زی ب
زیــادی  انــد شــمال جزئیــات  یافتــه  شــماره 
از جملــه پلتفــرم هــای بســیار هســتند. ایــن 
ویژگــی نیــز یکــی از چیــز هــای مــورد عاقــه 
مــن در دیــس آنــرد اســت. توانایــی بــاال رفتــن 
ــه و مخصوصــا  از تمامــی پلتفــرم هــای ممکن
دلپذیــر  توانایــی  بــا  قابلیــت  ایــن  ترکیــب 
بلینــک مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا هــر 
قلــه ای را در محیــط هــای بــازی فتــح کنیــد! 
بــازی  هــای  ســبک  تریــن  دلپذیــر  از  یکــی 
همیــن  از  اســتفاده  آنــرد  دیــس  در  کــردن 
پشــت بــام هاســت. اگــر شــما هــم همچــون 
مــن از خشــونت بیزاریــد و دوســت داریــد 
مراحــل را بــدون هیــچ گونــه کشــت و کشــتار 

ممکــن  شــکل  تریــن  ضریــف  بــه  و  اضافــه 
انجــام دهیــد واقعــا پیشــنهاد مــی شــود از 
اســتفاده  بــا  کنیــد.  اســتفاده  ســبک  ایــن 
بــه  دسترســی  و  مختلــف  هــای  پلتفــرم  از 
نقــاط غیــر قابــل دســترس بــرای نگهبانــان 
مــی تــوان بــازی را بــه مخفیانــه تریــن شــکل 
ممکــن بــه اتمــام رســاند. البتــه بایــد ایــن را 
نیــز گفــت کــه اکنــون ایــن کار بســیار دشــوار 
تــر از قبــل شــده و بــا پیشــرفت تگنولــوژی 
شــاهد سیســتم هــای امنیتــی بســیار قــوی 
سیســتم  هســتیمو  بــازی  مراجــل  در  تــری 
بــه  نفــوذ  و  و  هــا  آن  شــناخت  کــه  هایــی 
درونشــان بســیار دشــوار تــر و وقــت گیــر تــر 
از قبــل اســت و هــر حرکــت شــما نســبت بــه 
ــاز  ــه فکــر و برنامــه ریــزی بیشــتری نی قبــل ب
دارد. پــس بایــد عــاوه بــر خاقیــت و مهــارت 
صبــر فراوانــی نیــز داشــته باشــید تــا بتوانیــد 

بهتریــن امتیــازات را در پایــان مرحلــه کســب 
کنید. این بار نیز طبق رســم شــماره پیشــین 
عملکــرد  از  گزارشــی  مرحلــه  هــر  پایــان  در 
خــود را دریافــت خواهیــد کــرد. در هر مرلحه 
دارنــد.  وجــود  شــما  بــرای  ویــژه  امتیــاز  دو 
امتیازاتــی کــه اگــر مراحــل را بــا شــرایط ذکــر 
ــه شــما تعلــق خواهنــد  شــده انجــم دهیــد ب
گرفتــو نخســتین امتیــاز آن اســت کــه هیــچ 
کــس را در طــول مرحلــه نکشــید. آری. ایــن 
کــه هیــچ کــس در طــول بــازی کشــته نشــود 
امــکان پذیــر اســت. شــما حتــی مــی تواینــد 
اهدافــی را کــه بــه قصــد کشتنشــان آمــده 
ایــد را نیــز نکشــید و بــا روش هــای گوناگــون 
بــدون ایــن کــه صدمــه ای ببیننــد آن هــا را 
امتیــازی  دیگــر  برداریــد.  راهتــان  جلــوی  از 
امتیــاز  تعلــق خواهــد گرفــت  بــه شــما  کــه 
کــردن  بــازی  وار  شــبه  یــا  و  نشــدن  دیــده 
انجــام مراحــل هیــچ  اگــر در طــول  اســت. 
گاه توســط هیــچ ســربازی تشــخیص داده 
نشــوید و کامــا دور از دیــده هــای دشــمنان 
هــدف هــای خــود را انجــام دهیــد ایــن امتیــاز 
بدســت  شــود.  مــی  فعــال  شــما  بــرای  نیــز 
امتیــازات در مراحــل  ایــن  آوردن هــر دوی 
بــازی بســیار دشــوار اســت و نیازمنــد صبــر و 
حوصلــه فراوانــی اســت امــا اگــر مــی خواهیــد 
تجربــه ای عمیــق  و کامــل از گیــم پلــی دیــس 
آنــرد داشــته باشــید شــدیدا توصیــه مــی کنــم 
بــرای بدســت آوردنشــان تــاش کنیــد. بــازی 
در پایــان مراحــل عــاوه بــر امتیــازات مذکــور 
شــما  بــه  عملکردتــان  از  نیــز  را  نمــوداری 
نشــان خواهــد داد. ایــن نمــودار کــه چهــار 
 Assault، Stealth، اضــاع  از  دارد  ضلــع 
بــه  و  Lethal تشــکیل شــده  و   Nonlethal
مرحلــه چگونــه  ایــن  در  فهمانــد  مــی  شــما 

ــد. عمــل کــرده ای

شبحی به دنبال تاج و تخت
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در پایــان مراحــل همچنیــن گــزارش کاملــی 
و  ایــد  کــرده  جمعــاوری  کــه  اشــیایی  از 
مقــدار پولــی کــه بدســت آورده ایــد دریافــت 
خواهیــد کــرد. همانطــور کــه در بــازی پیــش 
نیــز بــه وضــوح مشــخص بــود اهمیــت کاوش 
در محیــط و جســت و جــو در دیــس آنــرد بــه 
شــدت باالســت. این اهمیت در شــماره دوم 
بســیار بیشــتر نیــز شــده. اشــیای موجــود در 
ــد و  ــوع بســیار باالیــی دارن ــون تن ــط اکن محی
هــر یــک مــی تواننــد در موقعیــت مشــخصی 
ــاالی اشــیاء و  ــه داد شــما برســند. تعــداد ب ب
محیــط هــای گســترده بــازی موجــب شــده تــا 
شــما مــدت زیــادی از بــازی را در جســت  جــو 
بــه دنبــال اشــیاء و سرکشــی بــه محیــط هــای 
گوناگــون و زیبــای بــازی صــرف کنیــد. مــوارد 
اشــیای  و  پــول  بــازی شــامل  جمــع کردنــی 
قیمتی و ارزنده، مواد خوراکی برای افزایش 
ســامتی، معجــون هــا افزایــش ســامتی و 
Mana، نقاشــی هایــی کــه بــه دســت نابغــه 
آن زمــان یعنــی Sokolov کشــیده شــده انــد، 
Rune هــا و Bone Charm هــا مــی شــوند. 
دو مــورد آخــر آیتــم هایــی انــد کــه توســط 
ابــزار قلــب شناســایی مــی شــوند و مــکان 
مخفــی شدنشــان بــا اســتفاده از ایــن قلــب 
ــی اســت. هــر چــه کــه  ــل ردیاب ارزشــمند قاب
بــه یــک Bone Charm یــا یــک Rune نزدیــک 
تــر باشــید تپــش ایــن قلب ســریع و ســریع تر 
مــی شــود. Rune هــا در ارتقــا دادن قــدرت 
 Bone هــای جادویــی بــازی کاربــرد دارنــد و
دریافــت  بــرای  تــوان  مــی  را  هــا   Charm
قــدرت هــای مخصــوص اســتفاده کــرد. در 
ایــن شــماره بــه علــت زیــاد شــدن آیتــم هــا و 
 Bone فراوانــی بســیار زیــدا ارتقــا هــا و تعداد
Charm هــا شــما مجازیــد از تعــداد بســیار 
هــر  کنیــد.  اســتفاده  هــا  آن  از  بیشــتری 
یــک از Bone Charm هــا قابلیــت خاصــی 
دارنــد کــه در صــورت Equip کردنشــان آن 
را روی کارکترتــان فعــال مــی کننــد. عملکــرد 
ایــن ایتــم هــا درســت هماننــد Ring هــای 

 مختلــف در بــازی هــای نقــش آفرینــی اســت.
همانطــور کــه مطلعیــد در بــازی هــم توانایــی 
اســتفاده از قــدرت هــای جادویــی و اهدایــی 
تسط شخص The Outsider را دارید و هم 
تســلیحات  و  وســایل  از  اســتفاده  توانایــی 
ســرد و گــرم معمولــی را. مهمتریــن اســلحه 
ســرد شــما شمشــیر شماســت. این ســاح به 
قــدری مهــم هســت کــه یکــی از دســتانتان را 
بــه طــور کلــی و همیشــگی بــه خــود مشــغول 
کنــد. دســت دیگــر امــا بــا شماســت و مــی 
در  چیــزی  چــه  کــه  کنیــد  انتخــاب  توانیــد 
آن باشــد. مــی توانیــد از ترکیــب شمشــیر و 
تپانچــه اســتفاده کنیــد و نمایشــی خونیــن 
و پــر ســر و صــدا راه بیندازیــد. تپانچــه در 
شــماره قبلــی بــازی نیــز موجــود بــود و مــی 
شــد از آن اســتفاده هــای گوناگونــی کــرد. 
نزدیــک  مبــارزات  مخصــوص  اســلحه  ایــن 
و جــدی اســت و اگــر چــه صدایــش بســیار 
بلنــدش تــا شــعاع زیــادی توجــه همه را جلب 
مــی کنــد امــا قــدرت باالیــی کــه دارد موجــب 
مــی شــود در موقــع خــاص واقعــا بــدرد بخــور 
باشــد. دیگــر اســلحه بســیار مهــم شــما کــه 
بیشــتر در مخفــی کاری کاربــرد دارد زوبیــن 
قابلیــت  کــه  شماســت  ی   Crossbow یــا 
شــلیک انــواع مختلفــی از تیــر هــا را دارد. 
ایــن مــورد کــه ســرو صــدای کمتــری نیــز دارد 
بیشــتر بــه درد مخفــی کاری و مبــارزات دور 
مــی خــورد. بــه جــز ایــن مــوارد انــواع مختلفی 

از ابــزار هــای کشــتار همچــون انــواع نارنجــک 
یــا Grenade و میــن هــای مختلــف نیــز در 
گیــم  همــه  و  همــه  و  انــد  موجــود  بــازی 
 پلــی بــازی را کامــل و کامــل تــر مــی کننــد.
تقریبــا  گذشــته  همچــون  نیــز  بــار  ایــن 
ــد. بــه  ــان را داری ــی ارتقــای همــه چیزت توانای
بــا دو منبــع اصلــی  توانیــد  مــی  طــور کلــی 
توانایــی هــای خــود را ارتقــا دهیــد. یکــی از 
ایــن دو منبــع پــول اســت کــه بــا جســت و 
جــو در سرتاســر محیــط و جمــع کــردن آیتــم 
هــای مختلــف مــی تــوان آن را بدســت آورد. 
بــا پــول مــی تــوان ســایر تجهیــزات، اســلحه 
هــا و مــوارد پوشــیدنی تــان را ارتقــا دهیــد و 
مــوارد جدیــدی را بــه آن هــا اضافــه کنیــد. 
دومیــن منبــع اصلــی ارتقــا در بــازی Rune هــا 
ــزار قلــب مــکان  ــا اب هســتند کــه مــی شــود ب
در  هــا  آیتــم  ایــن  یافــت.  را  هــا  آن  دقیــق 
ارتقــای جــادو هــا و توانایــی هــای ماورایــی بــه 
درد مــی خورنــد و ارزشــان بســیار باالســت 
چــون تعــداد کمــی از آن هــا در بــازی موجــود 
اســت. ایــن بــار نــه تنهــا نعــداد قــدرت هــای 
تــا  یــک  هــر  بلکــه  شــده  بیشــتر  ماورایــی 
ســطح هــای مختلفــی آپگریــد مــی شــوند و 
هــر آپگریــد نیــز بــه تعــداد Rune بیشــتری 
نیازمنــد اســت. از ایــن رو شــاهد سیســتم 
ارتقــای پیشــرفته تــری نســبته بــه بــازی قبلــی 

هســتیم.
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شــماره قبلــی Dishonored اگــر چــه از لحــاظ 
فنــی چنــد ســال از بــازی هــای زمــان خــود 
عقــب بــود امــا در زمینــه هنــری توفیقــات 
بســیاری داشــت. می توان گفت شــماره دوم 
ــار هــم انتظــارات  ــازی توانســته ایــن ب ایــن ب
هنــری مــان را پوشــش دهــد و هــم انتظــارات 
فنــی را. در زمینــه هنــری مــی تــوان گفــت 
مناظــر موجــود در بــازی کامــا یکتــا هســتند 
و نظیرشــان را در هیــچ بــازی دیگــری نمــی 
تــوان دیــد. نورپــردازی فوق العاده، اســتفاده 
صحیــح و بــه جــا از رنــگ هــای مناســب و 
افکــت هــای ضریــف و مختلــف باعــث شــده 
صحنــه هایــی چشــم نــواز و فــوق العــاده را 
در بــازی شــاهد باشــیم. دنیــای دیــس آنــرد 
همــواره هویــت خــاص خــود را داشــته. ایــن 
بــازی نیــز بــا طراحــی هنــری منحصــر بــه فــرد 
خــود و طراحــی یــک دنیــای عجیــب و جــذاب 
کاری کــرده کــه بازیبــازان بتواننــد بیشــتر از 

از طرفــی در  غــرق شــوند.  همیشــه در آن 
بخــش فنــی نیــز بــازی توفیقــات زیــادی دارد 
و دیگــر نمــی تــوان گفــت از بــازی هــای زمــان 
خــود چنــد ســال عقــب تــر اســت. بــا ایــن 
کــه هنــوز هــم رابطــه بــازی بــا تکســچر هــا 
و مــدل هــای پــر جزئیــات کمــی تیــره اســت 
امــا مــدل هــا و محیــط هــای بــازی از فاصلــه 
 هــای بیشــتر زیبــا و طبیعــی بنظــر مــی رســند.
چیــز هایــی کــه گفتــم مربــوط بــه گرافیــک 
بــای بــر ریــو کنســول هــا بــود. ایــن بــازی بــر 
روی کامپیوتــر هــای خانگــی نیــز عرضــه شــده 
و متاســفانه هماننــد بســیاری دیگــر از بــازی 
هــای بــزرگ و مشــهور اخیــر کــه بــر روی ایــن 
پلتفــرم عملکــرد بســیار بــد و ضعیفی داشــته 
انــد از بهینــه ســازی خوبــی بهــره نمــی بــرد. 
فریــم ریــت بــازی حتــی بــا سیســتمی که خود 
ســازنگان بــرای انجــام آن پیشــنهاد کــرده انــد 
بــاز هــم در حــد قابــل قبولــی نیســت و بهیــچ 
طرفــداران  بــرای  را  خوبــی  تجربــه  عنــوان 
فراهــم نمــی کنــد. شــاید بزرگتریــن مشــکل 
بــازی نیــز همیــن مســئله باشــد. از ایــن رو بــا 

ایــن کــه شــخصا از معتقــدان راســخ مکتــب 
پلتفــرم  ایــن  روی  بــازی  ایــن  هســتم   PC
پیشــنهاد  قدرتمنــد  و  داشــتنی  دوســت 
ندهــم. اگــر واقعــا دوســت داریــد ایــن بــازی 
را روی پلتفــرم پــی ســی تهیــه کنیــد ناچاریــد 
 تــا انتشــار آپدیــت هــای بــازی صبــر کنیــد.
و  صداگــذاری  لحــاظ  از  همچنــان  بــازی 
موســیقی بــی نظیــر اســت. موســیقی ایــن 
تمــام  چــه  هــر  زیبایــی  بــه  همــواره  ســری 
هماهنگــی  بــر  عــاوه  و  کــرده  عمــل  تــر 
لحــاظ  از  بــازی  جــو  بــا  فوق العــاده اش 
اســت.  بخــش  لــذت  واقعــا  نیــز  شــنیداری 
دا کــذاری و افکــت هــای صوتــی نیــز کامــا 
مناســب یــک بــازی مخفــی کاری بــوده و هــر 
عمــل ریــز و اتفــاق کوچکــی در بــازی صــدای 
مخصــوص خــود را دارد. همچنیــن بایــد از 
گوینــدگان بــازی نیــز تشــکر ویــژه ای کــرد. 
چــرا کــه عملکــردی عالــی و زیبــا داشــته و بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن هنــر نمایــی کــرده انــد.

ضیافتی برای چشم و گوش
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گیم پلی کامل - داستان پردازی و روایت شاهکار - موسیقی و صدا گذاری بی نظیر -گرافیک 
چشم نواز

New Game پورت بد نسخه کامپیوتر های شخصی - عدم وجود بخش

در پایــان نمــی توانــم چیــزی بگویــم جــز ایــن کــه دومیــن شــماره 
از دیــس آنــرد در تمامــی زمینــه هــا بــازی قبلــی را ارتقــا داده و از 
همــه لحــاظ جــزو بهتریــن بــازی هــای مخفــی کاری تاریــخ قــرار مــی 
گیــرد. شــاهکار جدیــد کارگــردان محبــوب صنعــت گیــم یعنــی خــاروی 
اســمیت و تیــم بــا اســتعدادش واقعــا بــه دل مــا نشســته و واقعــا بــه 
هــر گیمــری بــا هــر ســلیقه ای توصیــه مــی کنیــم ایــن بــازی را انجــام 

ــول شــما بلکــه ارزش زمــان شــما  ــه تنهــا ارزش پ ــازی ن دهــد. ایــن ب
را نیــز دارد و حتــی تــا 6 دفعــه بــه پایــان رســاندن آن هــم انســان را 
خســته نمــی کنــد. دیــس آنــرد 2 همچنیــن یکــی از بزگتریــن نامــزد 
هــا بــرای کســب لقــب بــازی ســال اســت و حتــی اگــر بــه عنــوان 
بهتریــن بــازی ســال نیــز انتخــاب نشــود بــا اقتــدار نــام خــود را در 

ــه کــرده. ــو گیــم جاودان ــاالر افتخــارات ویدئ ت
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بعضــی از عناویــن و ســری ها هســتند کــه 
نــام  گاهــی  می کننــد.  تعریــف  را  نســلی 
یــک  از  بیــش  طرفداران شــان  بــرای  آن هــا 
بــازی ســاده اســت، ایــن عناویــن خاطــرات و 
یادهــای بســیاری بــرای طرفــداران خودشــان 
بــه جرئــت می تــوان گفــت  زنــده می کننــد. 
کــه چنیــن عناوینــی کــه نســلی را تحــت تاثیــر 
قــرار داده باشــند، انگشــت شــمار هســتند.
همــواره  ایکس باکــس  کنســول های   ســری 
ایــن افتخــار را داشــته اند تــا پذیــرای بهتریــن 
عناویــن ســبک شــوتر در نســل های مختلــف 
کــه   HALO ســری  از  باشــند.  کنســول ها 
ســبک اول شــخص را تحــت تاثیــر قــرار داد 
 Gears( تــا ســری چــرخ دهنده هــای جنــگ
ســوم  ســبک  ورودش  بــا  کــه   )of War

شــخص شــوتر را متحــول کــرد.
پــس طبیعتــا فشــار بــاال و انتظــارات بســیاری 
 Gears اصلــی  ســری  نســخه  چهارمیــن  از 
نگرانی هــای  طرفــداران  مــی رود.   of War
جدیــد  اســتودیوی  کــه  داشــتند  بســیاری 
ســاخت  مســئولیت  ســنگین  بــار  نتوانــد 
عنوانــی بــه ایــن مهمــی را بــه دوش کشــد. 
ســال  چنــد  طرفدارانــش  و  مایکروســافت 
بــه  بــزرگ  عنوانــی  ســپردن  تجربــه  قبــل 
هماننــد  داشــتند،  را  جــوان  اســتودیوی 
اســتودیوی  تــرک  هنــگام  در  کــه  اتفاقــی 
HALO  بانجــی و ســپردن ســری افســانه ای
به دســت اســتودیوی ۳۴۳ اینداســتریز روی 
داد حــال بــرای یــک ســری افســانه ای دیگــر 

بــود. افتــاده 
کوالیشــن،  کــه  اســت  ایــن  خــوب  خبــر 
کــه  مایکروســافت  نفــس  تــازه  اســتودیوی 
را  ســری  جدیــد  عنــوان  ســاخت  وظیفــه 
داشــت، هماننــد ۳۴۳ اینداســتریز توانســت 
درکنــار  و  برآیــد  خــود  مســئولیت  پــس  از 
اضافــه کــردن ویژگی هایــی بــه فرمــول موفــق 

از ریشــه ها دور نشــود و   ،Gears of War
بــرای طرفــداران حــس بــازی ای بی هویــت را 

القــا نکنــد.
بــازی  عنــوان Gears of War 4 نخســتین 
فینیکــس  مارکــوس  کــه  اســت  ســری 
از  قبــل  نیســت.  آن  اصلــی  شــخصیت 
نــه کــه  بگویــم  بایــد  شــوید  نگــران  اینکــه 
 Gears Judgment Gears 4  هماننــد 
نبــود،  مارکــوس  اصلــی اش  شــخصیت  کــه 
از  دهــه  دو  از  بیــش  نیســت.  افتضــاح 
اتفاقــات نســخه های قبلــی گذشــته اســت و 
حــال در نبــود لوکاســت ها شــاهد پیشــرفت 
نقــش  در  شــما  اینبــار  هســتیم.  بشــریت 
تنهــا فرزنــد مارکــوس فینیکــس یعنــی جیمــز 
دومینیــک فینیکــس هســتید.  او بــه دالیــل 
نامعلومــی همــراه بــا بهتریــن دوســت خــود 
از COG جــدا شــده و بــه افــرادی بیــرون از 

اســت. پیوســته  شــهر  دیوارهــای 
یــک  که حــدود  گفــت  می تــوان  به جرئــت 
 Gears داســتانی  بخــش  مراحــل  از  ســوم 
خســته  و  ســربر  of War 4  حوصلــه 
عنوانــی  در  اینکــه  تصــور  هســتند.  کننــده 
تکــه  ســری Gears of War  به جــای  از 
جــان  بــه  لوکاســت ها،  بــدن  کــردن  تکــه 
اصــا  و  اســت  ســخت  افتاده ایــم  ربات هــا 
خواندیــد  درســت  بلــه  نیســت،  دل نشــین 
در عنوانــی از ایــن ســری شــما بــا ربات هــا 
بــدی  ایــده  واقعــا  بلــه  بازهــم  و  میجنگیــد 
اســت! از طرفــی ایــن ربات هــا چیــز جدیــدی 
 Gears of ابتــدا  در  ندارنــد.  ارائــه  بــرای 
بــا  مــارا  می کنــد  ســعی  عجلــه  بــا   War 4
شــخصیت های جدیــد خــود آشــنا و تهدیــد 
جدیــد را بــه مــا معرفــی کنــد و ایــن عجلــه 
بــا  نتوانــد  بازی بــاز  کــه  می شــود  باعــث 
شــخصیت ها به خوبــی ارتبــاط برقــرار کنــد. 
پــس از اینکــه از ایــن بخــش می گذریــم و بــا 

دشــمن جدیدمــان یعنــی Swarmهــا آشــنا 
می شــویم آنــگاه اســت کــه بــازی بــه کمــال 
 Gears of خــود می رســد. تنــوع مراحــل در
بــاال  ابتدایــی،  مراحــل  از  به غیــر   ،War 4
اســت و همــواره تجربــه جدیــدی بــرای ارائــه 
دارد. از موتورســواری تــا کنتــرل ربات هــای 
 Gears غول پیکــر، بــا هرلحظــه پیشــروی در
of War 4 ایــن بــازی بهتــر و بهتــر می شــود. 
ــه گیم پلــی ســری  ویژگی های جدیــدی هــم ب
اضافــه شــده اســت. مثــا زمانــی کــه پشــت 
ســمت  در  شــما  دشــمن  و  ســنگر هســتید 
دیگــر، می توانیــد دشــمن خــود را گرفتــه و 
بــه ســمت خــود بیاوریــد و ســپس بــا او را بــا 
چاقــوی تیــز خــود آشــنا کنیــد کــه لــذت خاص 
نخســتین  بــرای  همچنیــن  رادارد.  خــود 
تاثیــر  بــازی  آب وهــوای  ســری  در  بــار 
بیشــتر  دارد.  گیم پلــی  بــرروی  به ســزایی 
دارنــد  قــرار  بــازی  در  طوفان هایــی  اوقــات 
تهدیدهایــی  و  فرصت هــا  شــما  بــرای  کــه 
به وجــود می آورنــد. بــرای مثــال می توانیــد بــا 
هدفگیــری درســت و به موقــع تعــداد زیــادی 

پــای دربیاوریــد. از  را  از دشــمنان خــود 
بــه  زیــادی  بســیار  شــباهت  Swarmهــا 
لوکاســت ها دارنــد. متاســفانه بــازی درمــورد 
جدیــد  موجــودات  ایــن  خلــق  چگونگــی 
توضیــح کاملــی ارائــه نمی کنــد. Swarmهــا 
بــه چندیــن موجــود دیگــر تقســیم می شــوند، 
ــدا شــما با Juvieهــا آشــنا می شــوید،  در ابت
موجوداتــی کــه  به صــورت گروهــی بــه شــما 
حملــه می کننــد. آن هــا بــه راحتــی بــا یــک تیــر 
از پــا در می آینــد امــا تعــداد باالیــی از آن هــا 
حقیقتــا کار را بــرای شــما ســخت می کننــد 
خصوصــا آنکــه بــا دشــمنان دیگــری همــراه 

باشــند.
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یافته Juvieهــا  جهــش  نیــز  Droneهــا 
بــه  بســیاری  شــباهت  آن هــا  هســتند، 
دلیــل  و  دارنــد  لوکاســت ها  Droneهــای 
نــام گــذاری آن هــا نیــز همیــن اســت. آن هــا 
می برنــد  یــورش  شــما  ســمت  بــه  معمــوال 
غافلگیرانــه  حمــات  بــا  می کننــد  ســعی  و 
بــازی را بیــش از پیــش هیجــان انگیــز کننــد. 
دشــمنان موجــود در Gears of War 4 بــه 
تنــوع  و  نمی شــوند  محــدود  تعــداد  همیــن 
هــوش  اســت.  ســتودنی  حقیقتــا  آن هــا 
مصنوعــی دشــمنان بســیار خــوب کار شــده 
و تجربــه بــازی در ســطح Insane حقیقتــا 
نشــان  شــما  بــه  را  گــذاری اش  نــام  دلیــل 
بــاالی  تنــوع  شــاهد  طرفــی  از  می دهــد. 
اســلحه های موجــود در بــازی هســتیم. در 
قدیمــی،  اســلحه های  داشــتن  وجــود  کنــار 
 Ember و   Dropshot چــون  اســلحه هایی 

دارنــد. اســتفاده  در  خاصــی  لــذت 
گرافیــک یکــی از رکن هــای اصلــی ســری های 
Gears of War حســاب می آیــد و شــرکت 
اپیــک درهــر نســخه ســعی می کنــد تــا قــدرت 
بکشــید.  رخ  بــه  را  انجیــن  آنریــل  موتــور 
نســخه  جدیدتریــن  از  نیــز  کوالیشــن 
می کنــد.  اســتفاده  انیجیــن  آنریــل  موتــور 
کوالیشــن توانســته بــه کمــک آنریــل انجیــن 
ایجــاد  خوبــی  بســیار  بصــری  جلوه هــای   ۴
انقابــی   Gears of War 4 گرافیــک  کنــد. 
بــا  عناوینــی  می توانیــد  شــما  و  نیســت 
گرافیــک و کیفیتــی بهتــر از آن پیــدا کنیــد 
امــا به خوبــی توانســته اســتانداردهای نســل 
هشــتم را نگــه داشــته و در زمینــه جلو هــای 
بصــری خــوب کارکنــد. در بحــث فنــی نیــز 
بایــد گفــت کــه کوالیشــن به خوبــی وظیفــه 
خــود را انجــام داده اســت. بخــش داســتانی 
و  دارد  قــرار   ۳۰ فریم ریــت  بــرروی  بــازی 
فریــم   ۶۰ به صــورت  هــم  بخــش چندنفــره 
اجــرا می شــود. البتــه ایــن محدودیــت فریــم 
مربــوط بــه نســخه ایکس باکــس وان اســت و 
درصــورت داشــتن رایانــه شــخصی قدرتمنــد 
بــه راحتــی می تواتیــد بخــش داســتانی را نیــز 
بــرروی فریم ریــت ۶۰ تجربــه کنیــد. پــورت 
ســابقه  عارقــم  نیــز  شــخصی  رایانه هــای 
بــد مایکروســافت در پــورت  بازی هــا، بســیار 
خــوب کار شــده اســت. یکــی از بزرگ تریــن 

ناراحتی هایــی کــه در Halo 5 به وجــود آمــد، 
نبــود قابلیــت co-op آفایــن بــود. بســیاری 
ــی برای شــان پیش آمــد کــه شــاید  ــن نگران ای
در Gears 4 هــم شــاهد حــذف ایــن قابلیــت 
هماننــد  خوشــبخانه  امــا  باشــیم  محبــوب 
بقیــه عناویــن ســری شــاهد وجــود بخــش دو 

نفــره آفایــن در ایــن عنــوان بودیــم.
کنــار  در  همــواره   Gears of War ســری
داشــتن گیم پلــی فــوق العــاده، از داســتان 
هیچــگاه  می بــرد.  بهــره  خوبــی  بســیار 
نمی تــوان انتظــار داســتانی پیچیــده از ســری 
Gears of War داشــت امــا همــان داســتان 
ســاده جذابیت هــای خــاص و شــخصیت های 
طبیعتــا  داشــت.  را  خــود  کاریزماتیــک 
 Gears of داســتانی بخــش  از  انتظــارات 
ــاال اســت امــا متاســفانه کوالیشــن  War 4 ب
به خوبــی  داســتانی  بخــش  در  نتوانســته 
بــار  بیاییــد  کنــد.  عمــل  پیشــین  ســه گانه 
بــا  مــا  برگردیــم.  بــازی  داســتان  بــه  دیگــر 
می شــویم.  آشــنا  جدیــد  شــخصیت  ســه 
شــخصیت اصلــی Gears 4 جیمــز دومینیــک 
بــزرگ  قهرمــان  فرزنــد  تنهــا  فینیکــس، 
مارکــوس فینیکــس )شــخصیت اصلــی ســه 
گانــه قبلــی( اســت. او بــه همــراه دو دوســت 
همراهــی  دیــاز  کیــت  و  واکــر  دل  خــود، 
هیــچ گاه  جدیــد  شــحصیت های  می شــود. 
به صــورت کامــل بــه مــا معرفــی نمی شــوند، 
مثــا مــا هیچــگاه دلیــل اصلــی تــرک جــی دی 

و دل از COG را نمی فهمیــم و تنهــا اشــاراتی 
شــخصیت های  می شــود.  آن  بــه  کوتــاه 
 Delta جدیــد بــه هیــچ عنــوان وجهــه ای کــه
Squad بــرای مــا داشــت را ندارنــد و حقیقتــا 
بــرای بازی بــاز اهمیتــی پیــدا نمی کننــد و در 
داده  نشــان  طــوری  بــازی  پرده هــای  میــان 
ــا آن هــا  ــد ب ــاز بای ــی بازی ب می شــوند کــه گوی
ســعی  کوالیشــن  داشــته.  قبلــی  آشــنایی 
کــرده آن رابطــه ای کــه بیــن دام و مارکــوس 
در  داشــته  وجــود  پیشــین  گانــه  ســه  در 
پیــاده  جــی دی  و  دل  بــا  جدیــد  پوســته ای 
کنــد کــه در ایــن راه شکســت خــورده و شــما 
کوچک تریــن اهمیتــی به وجــود دل و حتــی 
کلــی  به طــور  نمی دهیــد.  دو  ایــن  رابطــه 
ســریالی  از  حس قســمتی  بــازی  داســتان 
و  اطاعــات  چراکــه  می دهــد  شــما  بــه  را 
 Gears در شــما  کــه  داســتانی  پیش بــرد 
of War 4 تجربــه می کنیــد بســیار آهســته 
اســت. در پایــان بــازی درکنــار آنکــه بســیاری 
از ســواالت بی پاســخ گذاشــته شــده، بــازی 
صحنــه ای را بــه مــا نشــان می دهــد کــه صدها 
مــی آورد.  به وجــود  برای مــان  دیگــر  ســوال 
بســیار   Gears of War 4 داســتانی ســیر 
ناپختــه اســت و تنهــا رشــته های ســوال را 
طبیعتــا  می کنــد.  ایجــاد  بازی بــاز  ذهــن  در 
ســواالت  ایجــاد  دار  ادامــه  بازی هــای  در 
بــرای بازی بــاز امــری عــادی و نیازمنــد اســت 
ســاده ترین  طــوری   Gears of War 4 امــا
ســواالت را بی پاســخ رهــا می کنــد کــه گویــا 
مقدمــه ای  و  پیش درآمــد  تنهــا  بــازی  ایــن 
بــرای عناویــن آینــده اســت تــا یــک عنــوان از 
ســری اصلــی. گفتگوهــا و دیالوگ هــای بیــن 
شــخصیت های اصلــی به هیــچ عنــوان خــوب 
بــه شــما  را  ایــن حــس  گاهــا  و  نشــده  کار 
ــه ادامــه بحــث  می  دهــد کــه آن هــا مجبــور ب
هســتند، جوک هــا و جماتــی کــه به جهــت 
خنــده بیــن شــخصیت ها ردوبــدل می شــود 
نیــز بســیار ضعیــف اســت و گاهــا به جــای 
لبخنــد، بــا دهــن کجــی بــه آن هــا گــوش فــرا 

می دهیــد.

65

Review - نقد و بررسی

گیمفا دیجیتال - آذر ۱۳۹۵



 Gears of War چندنفــره بخــش  بــه 
توانســته  بــازی  کــه  جایــی  می رســیم   4
اســتانداردهای نســخه های پیشــین را نگــه 
داشــته و چــه بســا ارتقــا نیــز دهد. کوالیشــن 
توانســته در ایــن بخــش Gears of War را 
بــه کمــال برســاند و حقیقتــا از تجربــه بخــش 
چندنفــره Gears of War 4 لــذت خواهیــد 
 Horde 3.0 ــام ــرد. بخــش Horde تحــت ن ب
نیــز بازگشــته و بیــش از پیــش جــذاب شــده 
اســت. بیشــتر بخش هــای کاســیک بــازی 
War-  هــم بازگشــته اند. بخش هایــی چــون
 King درکنــار Team Deathmatch و zone
تجربــه   Arms Race البتــه و   of the Hill
می کننــد.  ارائــه  را  دوست داشــتنی 
بخــش چندنفــره دارای ده نقشــه اســت و 
را  بیشــتری  قــول داده محتــوای  کوالیشــن 
عرضــه نمایــد. ســرورهای بــازی در وضعیــت 
بســیار مناســبی قــرار دارنــد و مشــکلی در 
اتصــال پیــدا نخواهیــد کــرد، به نظــر میایــد 
ســختی  بســیار  درس  مایکروســافت  کــه 
از Master Chief Collection گرفتــه اســت 
و حــال اطمینــان حاصــل می کنــد کــه بــازی 
فنــی  وضعیــت  بهتریــن  در  عرضــه  هنــگام 
قــرار داشــته باشــد. در هنــگام پیــدا کــردن 
حریــف نیــز بــازی ســعی می کنــد افــرادی را 
پیــدا کنــد کــه همــرده توانایــی و مهارت هــای 
شــما هســتند، ایــن سیســتم بــا اســتفاده از 
جایــگاه )Rank( کســب شــده در بــازی شــما 
حریــف  درمقابــل  و  می کنــد  رده بنــدی  را 
 Horde بخــش  می دهــد.  قــرار  متناســب  
بخش هــای  محبوب تریــن  از  یکــی  همــواره 
بــوده،   Gears of War ســری  چندنفــره 
ایــن بخــش بایــد ســعی کنیــد در  شــما در 
در  بمانیــد.  زنــده  دشــمنان  نوبــت از   ۵۰
هــر ۱۰ نوبــت شــاهد وارد شــدن یــک غــول 
نوبــت  در ۵۰  مانــدن  زنــده  آخــر هســتیم. 

نیازمنــد اســتراتژی و هوشــمندی بــاال اســت. 
 Fabricator نــام  بــه  دســتگاهی  بــازی  در 
وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آن می توانیــد 
ســنگربندی و اســتحکاماتی بــه بــازی اضافــه 
خریــداری  را  تفنگــی جدیــدی  یــا  و  نماییــد 
نیازمنــد  آیتم هــا  خریــداری  بــرای  کنیــد، 
کشــتن  بــا  کــه  هســتید  انرژی هایــی  بــه 
انرژی هــا  ایــن  می آیــد،  بدســت  دشــمنان 
بــا  بایــد  شــما  و  دارنــد  را  بــازی  ارز  حجــم 
بخــش  کنیــد.  اســتفاده  آن  از  اســتراتژی 
Horde شــباهت باالیــی بــه عناویــن ســبک 
Tower Defence دارد کــه در بــازی ســوم 
شــخص شــوتری پیــاده شــده اســت. هماننــد 
آنچــه کــه در Halo 5 دیدیــم، Gears 4 نیــز 
سیســتم کارت را در بــازی پیــاده کــرده کــه 
کارت  چندیــن  بســته هایی  خریــد  بــا  شــما 
دریافــت می کنیــد کــه ایــن کارت هــا حــاوی 
شــخصیت های  و  پرچم هــا  اســکین ها، 
تــازه ای  امکانــات  شــما  بــه  و  اســت  جدیــد 
می دهــد.  در  ســازی  شــخصی  جهــت  بــه 
نیــز  درون برنامــه ای  پرداخت هــای  بــازی 
وجــود دارد امــا خوشــبختانه تاثیــری بــرروی 
گیم پلــی نداشــته و باعــث برتــری بازیکنــی 
بازیکــن دیگــر نمی شــود. شــما  بــه  نســبت 
پرداخت هــای  از  اســتفاده  بــا  می توانیــد 
درون برنامــه پک هــای بیشــتری بــرای خــود 
خریــداری کنیــد تــا انتخاب هــای بیشــتری در 

باشــید. داشــته  شخصی ســازی  بخــش 

موفــق  را  ادامــه  یــک  کــه  چیــزی  چــه 
می کنــد؟ داســتانی عالــی؟ بهبــود کیفیــت 
بــازی؟  گیم پلــی  و  مراحــل  بیشــتر  تنــوع  و 
ایــن  تمــام  چندنفــره؟  بخــش  ویژگی هــای 
می شــوند  باعــث  و  هســتند  اصــل  رکن هــا 
یــا  موفــق  را  عنوانــی  براساس شــان  مــا  تــا 
نهایــی  ســوال  بدانیــم.  خــورده  شکســت 

ایــن اســت کــه آیــا Gears of War 4 موفــق 
اســت؟ آیــا می تــوان مهــر تاییــد بــرروی آن زد 
یــا نــه بایــد آن را عنوانــی ســیاه در کارنامــه 
ســری دانســت؟ Gears of War 4 بهتریــن 
گرافیــک، بهتریــن گیم پلــی و بهتریــن بخــش 
 Gears of War را در کل ســری چندنفــره 
بــاالی  تعــداد  ارائــه  بــا  بــازی  ایــن  دارد. 
اســلحه ها جدیــد و تنــوع دشــمنان درکنــار 
طراحــی هیجــان انگیــز مراحــل، ســعی کــرده 
تــا فرمــول موفــق Gears of War را توســعه 
ببخشــد و در ایــن راه موفــق نیــز بــوده اســت 
و بــه مــن راحتــی می گویــم کــه بــازی در ایــن 
زمینــه موفــق بــوده؛ امــا متاســفانه در بخــش 
اســتاندارد  آن  بــه  نتوانســته  داســتانی 
 Gears of .برســد  Gears of War ســری
ــاره  ــاره بــرادری اســت، درب War همــواره درب
فــداکاری و از خودگذشــتگی، چیــزی کــه ایــن 
 Gears ســری بخاطــرش معــروف بــوده امــا
of War 4 در ارائــه و ایجــاد چنیــن فضایــی 
شــخصیت های  اســت.  خــورده  شکســت 
و  نمی شــوند  معرفــی  به خوبــی  جدیــد 
انبوهــی  بــا  بی رحمانــه ای  شــکل  بــه  بــازی 
کــرده و تشــنه  را رهــا  بازی بــاز  از ســواالت 
ــا ایــن وجــود  نســخه بعــدی خــود می کنــد. ب
بــود،  امیــدوار  ســری  آینــده  بــه  می تــوان 
کوالیشــن در نخســتین تجربــه خــود نشــان 
 Gears of ســنگین نــام  می توانــد  کــه  داد 
در  کــه  دیــد  بایــد  و  بکشــد  یــدک  را   War
نســخه بعــدی چــه عملکــردی از خــود نشــان 
به خوبــی   Gears of War 4 .می دهنــد
چندنفــره  بخــش  در  مدت هــا  می توانــد 
داســتانی  بخــش  و  کنــد  ســرگرم  را  شــما 
بــا دنیایــی جدیــد آشــنایتان  نیــز می توانــد 
یــا  و  وان  ایکس باکــس  دارای  اگــر  نمایــد. 
 Gears of War 4 ،رایانه شــخصی هســتید

را تجربــه کنیــد.

8 +
-

بخش Horde فوق العاده جذاب، امکان تمام کردن بخش داستانی به صورت چندنفره 
آفالین و آنالین، بخش چندنفره اعتیادآور، هسته داستانی جالب به نظر می رسد، طراحی 

بسیار خوب مراحل بازی
عدم شخصیت پردازی صحیح شخصیت های جدید، عجله سازندگان در داستان سرایی، دو 

بخش ابتدایی بازی خسته کننده است

Review - نقد و بررسی
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ایــن  مــن  بــرای  تنهــا  کــه  کنــم  نمــی  گمــان 
طــور باشــد کــه انــگار ســال هــا بــه ســرعت 
۱ مــاه مــی گذرنــد و احتمــاال بــرای بســیاری 
از شــما نیــز چنیــن اســت. مگــر یــک ســال از 
زمانــی کــه ویچــر  را بــه عنــوان بــازی ســال 
ــزرگ  ــم گذشــت؟ یــک ســال ب انتخــاب کردی
اینقــدر  نیســت!  انصــاف  ایــن  شــدیم؟  تــر 
 ۲۰۱۶ هــای  برتریــن  انتخــاب  وقــت  زود 
ــه ســرعت  ــر عمــر ب ــه... ناگزی ــز رســید؟ بل نی
بــا ســرعت در دل  را هــم  مــا  و  گــذرد  مــی 
زمــان پیــش مــی بــرد تــا هــر روز و هــر روز 
بــا تجربــه تــر از قبــل شــویم و شــاید کــه از 
درســت  بگیریــم.  درس  خــود  هــای  دیــروز 
بــازی  برتریــن  مراســم  دوســتان...  اســت 
نیــز   TGA 2016 یعنــی   ۲۰۱۶ ســال  هــای 
ــی بعــد از  برگــزار شــد و گذشــت و از لحظات
آن مراســم شــمارش معکــوس بــرای رســیدن 
 ۲۰۱۷ ســال  بــازی  برتریــن  انتخــاب  زمــان 
ــز در تمامــی بخــش  ــد. امســال نی آغــاز گردی
ــر از بقیــه عمــل  هــای مختلــف عناوینــی برت
لیســت  در  عناویــن  ایــن  کــه  بودنــد  کــرده 
نامزدهــای برتریــن بــازی هــای قســمت هــای 
مختلــف قــرار گرفتــه بودنــد و البتــه کامــا 
رنــگ و بــوی ســلیقه شــخصی نیــز در بیــن 
ایــن کاندیداهــا بــه چشــم مــی خــورد زیــرا 
بســیاری  گــواه  بــه  کــه  عناویــن  برخــی  از 
برتریــن  جــدی  کاندیــد  حتــی  بازیبــازان  از 
بــازی ســال بودنــد نیــز بــا نابــاوری گذشــته 
بودنــد و بــه وضــوح در حــق برخــی عناویــن 
اجحــاف شــده بــود. چــه بســا اگــر عنوانــی 
ماننــد دارک ســولز ۳ در لیســن کاندیداهــای 
داشــت  مــی  حضــور  ســال  بــازی  برتریــن 
آنچارتــد ۴ یــک رقیــب جــدی تــر بــرای بــازی 
ســال شــدن داشــت و یــا در بخــش طراحــی 
هنــری خیلــی راحــت جایــزه را مــی گرفــت. 
در  حتــی  را  آن  کا  هــم  دلیــل  همیــن  بــه 
ــا از  ــد ت ــداده بودن ــز قــرار ن ــان نامزدهــا نی می
انتخــاب نشــدنش خیالشــان راحــت باشــد. 
ســرتان را درد نمــی اورم. خاصــه اش ایــن 
بــود کــه امســال همیــن طــور کــه قبــا نیــز در 
مقالــه گیمفــا خدمــت شــما گفتــه بــودم بــرای 
مــن و شــاید خیلــی هــای دیگــر بدتریــن ســال 

از نظــر اعــام کاندیداهــای مهمتریــن جایــزه 
دو  یکــی  تنهــا  اســت.  ســال”  “بــازی  یعنــی 
عــدد از کاندیداهــا آن جذابیــت الزم بــرای 
انتخــاب بــه عنــوان بــازی ســال را داشــتند و 
نبــود عنــوان بــی نظیــری بــه نــام دارک ســولز 
۳ کــه در بخــش برتریــن نقــش افرینــی قــرار 
ــوی  ــا ت ــود و حقیقت داشــت بســیار عجیــب ب
ــه کاندیداهــای ســال  ذوق مــی زد. نگاهــی ب
نامزدهــای  بــا  هــا  آن  مقایســه  و  گذشــته 
کنــد.  مــی  غمگیــن  را  مــا  بســیار  امســال 
مخصوصــا وقتــی کــه مــی بینیــم بــازی هــای 
شایســته امســال هــم در لیســن قــرار نگرفتــه 
انــد و عــاوه بــر دارک ســولز 3 عنوانــی ماننــد 
دیــس آنــرد ۲ نیــز کامــا شایســته حضــور در 

لیســت برتریــن بــازی ســال را داشــت.
بــه رســم همیشــگی گیمفــا، یکــی دو روز قبل 
از مراســم جهانــی TGA مــا نیــز در گیمفــا بــه 
بررســی بــازی هــای کاندیــد شــده در بخــش 
هــای مختلــف پرداختیــم و اعضــای مختلــف 
تیــم تحریریــه و خبــری و مدیریتــی ســایت 
هــر  در  را   ۲۰۱۶ ســال  هــای  بــازی  برتریــن 
بخــش مشــخص نمودنــد. در ایــن انتخــاب 
مراســم TGA به  مناســبت  بــه  نیــز  مــا  هــا 
 The توســط  شــده  انتخــاب  کاندیداهــای 
Game Awards 2016 احتــرام گذاشــتیم و 
همــان بــازی هــا را بررســی نمودیــم و گرنــه 
اگــر میخواســتیم کاندیداهــای بــازی ســال را 
از دیــد گیمفــا بنویســیم خیلــی با این لیســت 
مراســم  در  کــه  ســال  بــازی  کاندیداهــای 

جهانــی دیدیم تفــاوت مــی داشــت. یکــی از 
دالیــل اصلی اســتفاده از همــان کاندیداهای 
جهانــی ایــن بــود کــه بعــد از اتمــام مراســم 
جهانــی بتوانیــم نظــرات خــود و تیــم گیمفــا 
را بــا عناویــن برنــده شــده در بخــش هــای 
و  نماییــم  مقایســه   TGA مراســم مختلــف 
میــزان تشــابه و تفــاوت نظــرات را متوجــه 
شــویم. البتــه گیمفــا بــرای کاربــران عزیــز نیــز 
برگــزار  را  ســال  بــازی  برتریــن  نظرســنجی 
نمــود کــه ایــن نظرســنجی بــا کاندیداهــای 
انتخابــی خــود گیمفــا انجــام گرفــت. بــا پایــان 
ســنجی  نطــر  برگــزاری  و  امســال  مراســم 
گیمفــا و مشــخص شــدن بــازی هــای ســال از 
نظــر تیــم گیمفــا، دیدیــم کــه خالــی از لطــف 
نیســت کــه در مجلــه گیمفــا نیــز کــه چنــد روز 
بعــد از مراســم منتشــر مــی شــوید چکیــده 
ای از بخــش هــای مختلــف و بــازی هایــی کــه 
توســط اعضــای گیمفــا و کاربــرات برگزیــده 
شــدند را نیــز بــرای خواننــدگان عزیــز مجلــه 
قــرار دهیــم تــا بــه صــورت خاصــه وار نگاهــی 
و  گیمفــا  دیــد  از  ســال  هــای  برتریــن  بــه 
برتریــن بــازی ســال از دیــد کاربــران گیمفــا 
داشــته باشــند. در ایــن مطلــب بــه صــورت 
خاصــه از تــک تــک بخــش هــای مختلفــی 
ــی کــه  کــه در گیمفــا بررســی شــدند و عنوان
در آن بخــش برنــده شــد نــام خواهیــم بــرد و 
توضیــح مختصــری را در مــورد هــر بخــش و 

برنــده ان خواهیــم داشــت.
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وقتــی کــه از  کاندیدهــای یــک بخــش ۳ عــدد از آن هــا متعلــق بــه یــک بــازی باشــند کامــا مشــخص اســت کــه ان عنــوان از لحــاظ داســتان و روایــت و 
ایفــای نقــش چــه کــرده اســت زیــرا اجــرای قــوی در یــک داســتان قــوی بــا دیالــوگ هــای قــوی بــه چشــم مــی ایــد. از بیــن ۶ نفــری کــه بــرای ایفــای تقــش 
هــای شــخصیت هــای مختلــف در عناویــن ســال ۲۰۱۶ کاندیــد شــده بودنــد ۳ نفــر متعلــق بــه شــاهکار Uncharted 4: A Thief’s End هســتند کــه 
شــامل نــوالن نــورث بــرای نقــش نیتــن دریــک محبــوب، امیلــی رز بــرای شــخصیت النــا فیشــر و همینطــور تــروی بیکــر کاربلــد در نقــش ســم دریــک بودنــد 
و شــانس زیــادی بــرای برنــده شــدن در ایــن بخــش داشــتند. همچنیــن دو شــخصیا از عنــوان زیبــای فایــروچ نیــز در لیســت کاندیداهــا حضــور داشــتند 
بــه همــراه آلکــس هرنانــدز بــرای ایفــای نقــش لینکولــن در عنــوان مافیــا ۳٫ قطعــا همــان طــور کــه مشــخص بــود ۳ شــخصیت بــازی آنچارتــد ۴ شــانس 
بیشــتری بــرای برنــده شــدن در ایــن قســمت داشــتند و نظــر تیــم گیمفــا نیــز چنیــن بــود. شــاید محتمــل تریــن گزینــه در دنیــا بــرای برنــده شــدن در ایــن 
بخــش آقــای نــوالن نــورث بــرای ایفــای نقــش قهرمانــی بــی نظیــر و محبــوب بــه نــام نیتــن دریــک بــود کــه البتــه مطابــق انتظــار همیــن طــور هــم شــد و 
اعضــای تیــم گیمفــا وی را بــه عنــوان برنــده انتخــاب کردنــد تــا جایــزه برتریــن ایفــای نقــش شــخصیت هــا در ســال ۲۰۱۶ از دیــدگاه تیــم گیمفــا بــه اقــای 

نــوالن نــورث بــرای جــان بخشــیدن بــه یکــی از محبــوب تریــن شــخصیت هــای تاریــخ بــه نــام نیتــن دریــک تعلــق گرفــت.

برترین اجرای سال ۲۰۱۶
ALEX HERNANDEZ (LINCOLN CLAY, MAFIA III( CISSY JONES (DELILAH, FIREWATCH(

EMILY ROSE (ELENA, Uncharted 4: A Thief’s End(

RICH SOMMER (HENRY, FIREWATCH( TROY BAKER (SAM DRAKE, Uncharted 4(

 NOLAN NORTH (NATHAN DRAKE, Uncharted 4(

ــی را در ســال جــاری  ــازی هــای فــوق العــاده عال ــام کاندیداهــای مختلفــی بــه چشــم مــی خــورد کــه ب ــازی در ســال ۲۰۱۶ ن در بخــش برتریــن ســازنده ب
میــادی کــه دراواخــر آن هســتیم ســاخته بودنــد و مــورد تحســین صنعــت بــازی اعــم از منتقــدان و طرفــداران نیــز قــرار گرهفتــه بودنــد. نــام هایــی کــه 
هــر کــدام اســم و رســم و ســابقه بســیار زیــادی بــرای خــود داشــتند و برنــده شــدن انهــا دور از ذهــن بــه نظــر نمــی رســید. البتــه شــاید تنهــا اســتودیویی 
کــه مــی توانســت در ایــن بخــش قــرار نداشــته باشــد و شــاید ســازندگان محــق تــری نســبت بــه آن وجــود داشــتند اســتودیوی ID SOFTWARE خالــق 
بــازی DOOM بــود کــه گویــا انتخــاب کننــدگان کاندیداهــای امســال ارادت خاصــی بــه ایــن ســازنده و بــازی نــام بــرده داشــته انــد و آن را در لیســت برتــری 
بــازی ســال نیــز قــرار دادنــد. در ایــن بخش شــدیدا جــای خالــی اســتودیوی آقــای میازاکــی بعنــی فــرام ســافتور کــه شــاهکاری بــه نــام دارک ســولز ۳ را 
ســاخته بــود و همینطــور اســتودیو ارکیــن بــا عنــوان بــی نظیــری ماننــد دیــس آنــرد ۲ احســاس مــی شــد و حــق داشــتند کــه در ایــن لیســت قــرار بگیرنــد

برترین سازنده سال ۲۰۱۶
BLIZZARD (Overwatch( DICE (Battlefield 1(

ID SOFTWARE (DOOM( RESPAWN (Titanfall 2(

NAUGHTY DOG (Uncharted 4: A Thief’s End(
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مطمئــن باشــید وقتــی اعضــای گیمفــا در حضــور عنوانــی ماننــد NBA 2K17 یــک بــازی دیگــر را بــه عنــوان بــازی ســال معرفــی مــی کننــد یعنــی آن بــازی بــه 
واقــع تقریبــا هیــچ نقصــی در هیــچ بخشــی نداشــته اســت. وقتــی بــه نــام برنــده ایــن بخــش نــگاه مــی کنیــم کــی فهمیــم کــه بلــه، ایــن موضــوع در مــورد 
ان صــدق مــی کنــد. عنــوان زیبــای ریســبنگ Forza Horizon 3 بــه قــدری زیبــا و عالــی و بــدون نقــص بــود کــه بــا وجــود ایــن همــه کاندیــدای قدرتمنــد، 
هیــچ شــخصی حتــی ذره ای هــم از انتخــاب شــدن آن بــه عنــوان برتریــن بــازی ریســینگ و ورزشــی ناراحــت نخواهــد بــود. هــر چنــد ایــن بحــث کــه اصــا 
ایــا بایــد بــازی هــای ورزشــی بــا عناویــن ریســینگ در یــک گــروه باشــند بحــث بســیار زیــاد اســت ولــی بــه هــر شــکل امســال یکــی از قــوی اریــن لیســت 
هــای کاندیداهــای ایــن قســمت را مشــاهده کردیــم و تنهــا عنــوان ریســینگی کــه در بیــن ۴ بــازی ورزشــی قــرار گرفتــه بــود بــه عنــوان بــازی ســال ایــن 
بخــش گیمفــا انتخــاب گردیــد. امســال کونامــی ســری Pro Evolution Soccer را بــه بهتریــن فــرم خــودش بازگردانــد و فیفــا نیــز رونــد خوبــش را ادامــه 
داد. NBA 2K17 یــک شــاهکار محــض بــود و MLB The Show 16 فــوق العــاده ظاهــر شــد. امــا بــه هــر حــال یــک برنــده بیشــتر نمــی توانــد باشــد و ان 

.Forza Horizon 3 هــم عنوانــی نیســت جــز

برترین بازی ورزشی و ریسینگ سال ۲۰۱۶
FIFA 17 (EA Canada/EA Sports( MLB The Show 16 (SCE San Diego Studio/SIE(

NBA 2K17 (Visual Concepts/2K Sports( Pro Evolution Soccer 2017 (Konami(

Forza Horizon 3 (Playground Games/Microsoft Studios(

 امــا بــه هــر حــال کاندیداهــا همــان ۵ بــازی بودنــد کــه در بــاال نــام بــرده شــدند و تیــم گیمفــا نیــز از بیــن همیــن عناویــن برتریــن ســازنده ســال را انتخــاب 
نمــود. البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه اگــر هــر کــدام از ســازنده هایــی کــه گفتیــم هــم در لیســت حضــور داشــتند بــاز هــم انتخــاب برتریــن کار 
ســختی نبــود زیــرا همانطــور کــه قبــا نیــز گفتــه بودم یــک بــازی بــا دیگــران فاصلــه زیــادی داشــت و اگــر هــر ۴ بــازی دیگــر عالــی و شــاهکار هســتند، ایــن 
یــک بــازی یــک فــوق شــاهکار و عنوانــی اســت کــه نــه در یــک ســال، بلکــه در کل یــک نســل هــم مثــال آن یکــی دو تــا بیشــتر عرضــه نمــی شــود و قاعدتــا 
ســازنده ایــن بــازی نیــز برتریــن ســازنده ســال مــی شــود. صحبــت از NAUGHTY DOG و عنــوان Uncharted 4: A Thief’s End اســت کــه موفــق گردیــد 

در بخــش برتریــن ســازنده ســال ۲۰۱۶ از دیــد تیــم گیمفــا برنــده شــود و از دیگــر ســازندگان باالتــر قــرار بگیــرد.

شــاید خیلــی هایمــان ندانیــم کــه ایــن بخــش چقــدر بــرای صنعــت مــا بــا ارزش اســت. بــازی هــای مســتقل همــان بخشــی هســتند کــه هنــوز خاقیــت را 
در ایــن صنعــت زنــده نــگاه داشــته انــد وگرنــه مــا بودیــم و تکــرار و تکــرار تکــرار از ســازندگان و ناشــران قدرتمنــد و غــول پیکــر. بــازی هــای مســتقل روح 

خاقیــت هســتند و زیبایــی را در کالبــد صنعــت بــازی هــای رایانــه ای مــی دمنــد. وقتــی خســته از شــوترهای آنایــن و گرافیک هــای حیرت انگیــز و

برترین بازی مستقل سال ۲۰۱۶
Firewatch (Campo Santo( Hyper Light Drifter (Heart Machine(

The Witness (Thelka, Inc(  Stardew Valley (ConcernedApe/Chucklefish(

Inside (Playdead(
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 صحنه هــای ســینمایی و اســکریپت شــده هســتیم و دلمــان کمــی ســادگی و خاقیــت و بدعــت می خواهــد، بازی هــای مســتقل خانــه ای امــن بــرای پنــاه 
ــرای مــا کــه مهمــان خانه شــان هســتیم  ــد را ب ــز خــود، هــر چــه دارن ــد دالری و ناچی ــا تمــام ســادگی و صمیمیــت و قیمت هــای چن ــردن مــا هســتند و ب ب
برســر ســفره می آورنــد تــا لقمــه ای نــان و لــذت ســاده را در هیاهــوی منــوی رســتوران های عطیــم و پوشــالی ناشــران بــزرگ دنیــا تجربــه کنیــم. انــگار کــه 
از جــار و جنجــال و ماشــین های صنعتــی و ترافیــک و… بــه دل طبیعــت پنــاه برده ایــم و هــوای تــازه را تنفــس می  کنیــم و نســیم خــوش خاقیــت را در 
ریه هایمــان جــاری می ســازیم. همواره وقتــی بحــث بازی هــای مســتقل پیــش می آیــد نخســتین کلمــه ای کــه بــه ذهــن مــا بازیبــازان می رســد خاقیــت 
اســت. بازیســازی مســتقل عرصــه  ای بــود بــرای جلوگیــری از مــرگ خاقیــت در زیــر دســت و پــای عناویــن تکــراری AAA کــه توســط غول هــای ایــن صنعــت 
ســاخته می شــوند. اگــر ایــن عرصــه نبــود مطمئــن باشــید کــه تاکنــون اثــری از خاقیــت در صنعــت محبوبمــان باقــی نمانــده بــود، اثــری از تیم هــای کوچــک 
۲ نفــره و چنــد نفــره و حتــی گاهــی یــک نفــره کــه از تعــدادی نابغــه بــا جیــب خالــی تشــکیل شــده اند نمانــده بــود. اگــر بازیســازی مســتقل نبــود اکنــون 
بایــد در خــواب عناوینــی مثــل Limbo و Braid و Downwell و … را می دیدیم. بازیســازی مســتقل جایــگاه دل ساخته هاســت نــه جوالنــگاه پول پرســتان 
و قاتــان خاقیــت. اینجــا عرصــه ای نیســت کــه ســازندگان چنــد مرحلــه از بــازی خــود را بزننــد تــا بعــدا در قالــب بســته های الحاقــی بــا قیمت هــای نجومــی 
دوبــاره بــه مــا بفروشــند، اینجــا ســازندگان بــا قلبشــان آن چــه کــه رویایــش را در ســر می پروراننــد، بــرای مــا می ســازند تــا مــا را هــم در رویاهایشــان ســهیم 
کننــد و بــه راســتی کــه چــه رویاهــای زیبایــی هــم دارنــد ایــن نوابــغ. این جــا جایــی اســت کــه عنوانــی پیکســلی مثــل To The Moon چنــان احساســات شــما 
را برمی انگیــزد کــه اشــک ناخواســته بــر گونــه هایتــان جــاری می شــود و لــذت نابــی را تجربــه می کنیــد کــه در هیــچ جــای دیگــر نمی یابیــد. خوشــبختانه 
گیمرهــا در سراســر دنیــا و همچنیــن تاحــدودی در کشــورمان ارزش ایــن عناویــن را می داننــد و بــا حمایت هــای خــوب خــود از ایــن عناویــن و ســازندگان 
آن هــا، بــه ناشــران و بازی ســازان بــزرگ نشــان می دهنــد کــه هنــوز هــم بــرای مــا گیمرهــا خاقیــت معنــای خــود را از دســت نــداده اســت و هنــوز هــم در 
ذهــن و قلبمــان، ایــن کلمــه محلــی از اعــراب دارد. در بخــش بــازی هــای مســتقل در ســال ۲۰۱۶ کاندیداهــای قدرتمنــدی وجــود داشــتند ماننــد فایــرواچ 
و ویتنــس و ... ولــی بــه هــر حــال منطــق مــی گویــد وقتــی یــک بــازی مســتقل کاندیــد بــازی ســال نیــز شــده اســت یعنــی از بقیــه بــازی هــای مســتقل 
برتــر بــوده اســت و بــه واقــع نیــز برنــده ایــن بخــش از نظــر تیــم گیمفــا نیــز عنوانــی اســت بســیار بــی نظیــر کــه یــه عقیــده کادر گیمفــا و شــاید بــه عقیــده 
بســیاری از بازیبــازان و متتقــدان برتریــن بــازی مســتقل ســال باشــد و حتــی برتریــن بــازی ســال. برنده برتریــن بــازی مســتقل ســال ۲۰۱۶ از دیــد گیمفــا 

.Inside شــاهکاری بــود بــه نــام

جایــزه برتریــن بــازی بخــش چنــد نفــره  اکنــون از هــر زمــان دیگــری ارزشــمندتر اســت زیــرا همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره کــردم چنــد ســالی اســت کــه 
بخــش چنــد نفــره بــازی هــا و بــازی هــای صرفــا چنــد نفــره اهمیــت بســیار بیشــتری از قبــل پیــدا کــرده انــد و بــازی هــای خیلــی بیشــتری در ایــن ســبک 
ــا  ــار رانــده اســت و گوی ــازی هــا بخــش داســتانی را بــه کن ســاخته مــی شــوند. حتــی بیــراه نیســت اگــر بگوییــم کــه اکنــون کــم کــم بخــش چنــد نفــره ب
کــه اهمیــت ببیشــتری بــرای بازیبــازان و ســازندگان پیــدا کــرده اســت. مثــا عناوینــی ماننــد تایتانفــال ۲ و بتلفیلــد ۱ در اصــل بــازی هــای چنــد نفــره ای 
هســتند کــه یــک بخــش هــای کوتــاه داســتانی را نیــز در کنــار ایــن بخــش چنــد نفــره خــود قــرار مــی دهنــد ولــی در اصــل تمرکزشــان بــر بخــش چنــد نفــره 
بــوده و هســت. در مــورد برنــده برتریــن بــازی بخــش چنــد نفــره از دیــد گیمفــا توضیحاتــی کــه در مــورد ایــن بخــش قبــا دادم بــه واقــع حــق مطلــب را ادا 
مــی کننــد و بــد نیســت تــا نگاهــی بــه آن بیاندازیــم. ۲ بــازی ار ۶ عنــوان کاندیــد شــده در ایــن بخــش یعنــی Overwatch و Titanfall 2 جــزو نامزدهــای 
برتریــن بــازی ســال و ۳ عــدد از آنهــا یعنــی Overwatch و Titanfall 2 و Gears of War 4 کاندیــد برتریــن بــازی شــوتر ســال ۲۰۱۶ بودنــد و ایــن نشــان از 
قدرتمنــد بــودن عناویــن ایــن ســبک در ســال ۲۰۱۶ داشــت. دقیقــا بــه ماننــد ســبک نقــش افرینــی در ســال گذشــته کــه ۳ عنــوان آن کاندیــد برتریــن بــازی 
ســال بودنــد و انتخــاب ســختی بــرای برتریــن بــازی آن ســبک داشــتیم. در عناویــن کاندیــد شــده بــرای برتریــن بــازی چنــد نفــره ســال ۲۰۱۶ نــام ۶ بــازی بــه 
چشــم مــی خــورد کــه هــر کــدام شایســتگی الزم بــرای برنــده شــدن در ایــن بخــش را دارا بودنــد و رقابــت ســختی را بــرای برتریــن شــدن در بخــش چنــد 
 Titanfall و Overwatch نفــره داشــتند. از نظر تیــم گیما وقتــی کــه دو عنــوان از ایــن ۶ عنــوان بــرای برتریــن بــازی ســال نیــز کاندیــد شــده بودنــد یعنــی
2 شــاید شایســتگی بیشــتری را نســبت بــه بقیــه داشــتند زیــرا جــزو ۵ بــازی برتــر ســال نیــز محســوب مــی شــدند. در نهایــت بــه انتخــاب تیــم گیمفــا شــوتر 
بــی نظیــر بلیــزارد یعنــی Overwatch موفــق شــد تــا بــه عنــوان برتریــن بــازی بخــش چنــد نفــره در ســال ۲۰۱۶ معرفــی شــود و لقــب برتریــن بــازی مولتــی 

پلیــر ســال ۲۰۱۶ از دیــدگاه تیــم گیمفــا بــه ایــن شــاهکار بــزرگ بلیــزارد افســانه ای یعنــی Overwatch رســید.

برترین بازی چند نفره سال ۲۰۱۶
Battlefield 1 (DICE/EA( Gears of War 4 (The Coalition/Microsoft Studios(

Overcooked (Ghost Town Games/Team 17(

Titanfall 2 (Respawn/EA( Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal(

Overwatch (Blizzard(
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برترین عنوان مبارزه ای سال ۲۰۱۶
King of Fighters XIV (SNK/Atlus USA(

Street Fighter V (Capcom( 

بــر عکــس بخــش قبلــی یعنــی بــازی چنــد نفــره کــه از بــس عنــوان خــوب در ســال ۲۰۱۶ داشــتیم ۶ نامــزد انتخــاب شــده بودنــد، در بخــش مبــارزه ای از 
بــس عناویــن بــا کیفیــت کــم تعــداد بودنــد کــه فقــط ۴ کاندیــد بــرای ایــن بخــش انتخــاب شــده بودنــد کــه شــابد در حــد برتریــن بــازی ســال نیــز نبودنــد 
ولــی از قدیــم گفتــه انــد “شــهر کــه شــلوغ بشــه، قورباغــه هفــت تیــر کــش میشــه!”. در ایــن بخــش ۴ بــازی مبــارزه ای کــه هــر کــدام بــه طــور کامــل و از 
همــه نظــر بــا هــم فــرق داشــتند، کاندیــد شــده بودنــد و دیگــر عنوانــی ماننــد مورتــال کمبــت نبــود کــه آنقــدر قــوی باشــد کــه بــدون شــک برنــده قطعــی 
باشــد. امــا بــه هــر شــکل از آن جایــی کــه بایســتی در ایــن بخــش نیــز بــه هــر حــال بــازی ســال معرفــی مــی شــد، مجبــور بــه انتخــاب از بیــن همیــن گزینــه 
 WWE 2K17 یــا حتــی UFC 2  هــا بودیــم و چــه در گیمفــا و چــه در دنیــا بــه همیــن ترتیــب بــود. برخــی از اعضــای گیمفــا معتقــد بودنــد کــه عناوینــی ماننــد
مــی توانســتند در ایــن قحطــی بــازی مبــارزه ای، لیســت را جــذاب تــر کننــد هــر چنــد کــه بحــث بــر ســر ایــن کــه ایــا اصــا اینهــا مبــارزه ای هســتن یــا نــه هــم 
بســیار اســت، امــا وقتــی کــه ورزشــی و ریســینگ بــا هــم هســتند دیگــر قطعــا مــی تــوان گفــت UFC 2 و WWE 2K17 مبــارزه ای محســوب مــی شــوند! بــه 
هــر حــال در میــان ۴ عنــوان کاندیــد شــده، بــازی Street Fighter V موفــق بــه کســب جایــزه برتریــن بــازی مبــارزه ای ســال ۲۰۱۶ شــد. از مــوارد مربــوط بــه 

النــج و انتشــار پــول پرســتانه آن کــه بگذریــم، الاقــل کیفیــت بــازی بــاال بــود و شــاید مبارزاتــش اصیــل تــر و برتــر از دیگــر کاندیداهــا باشــد.

Killer Instinct Season 3 (Iron Galaxy Studios/Mic-(
rosoft Studios

 Pokken Tournament (Bandai Namco Studios/The(
Pokemon Co

در بخــش عناویــن اســتراتژی امســال کاندیداهــای قدرتمنــدی حضــور داشــتند و مــی تــوان گفــت ســال خوبــی را بــرای عاقمنــدان بــه ایــن ســبک قدیمــی 
و پــر طرفــدار رقــم زده بودنــد. ســالی کــه در آن نســخه ای عنــوان بــی نظیــر ســید میــر یعتــی سیویلیزیشــن منتشــر شــود و یــا نســخه دوم بــازی بســیار 
زیبــا و محبــوب ایکــس کام در کنــار توتــال وار و نســخه دوم بنــر ســاگا و ... در دســترس طرفــداران قــرار گرفتــه باشــند یعنــی یــک ســال خیلــی عالــی بــرای 
دوســت داران ایــن ســبک در ســال ۲۰۱۶ اتفاقــا افتــاده اســت و البتــه ایــن موضــوع کار انتخــاب را بــرای برتریــن بــازی ســال در ســبک اســتراتژی ســخت 
 Total War: یعنــی بــازی Creative Assembly مــی کنــد. از نطــر اعضــای تیــم گیمفــا در ســال میــادی کــه گذشــت عنــوان بــی نظیــر ســگا و اســتودیو
Warhammer بــه عنــوان برتریــن بــازی ســال در ســبک اســتراتژی انتخــاب شــد کــه بــه نظــر انتخــاب شایســته ای نیــز مــی رســد هــر چنــد کــه اگــر بــه مــا 

هــر کــدام از دیگــر نــام هــای ایــن لیســت را نیــز بــه عنــوان برنــده مــی گفتنــد جــای تعجــب خاصــی نداشــت.

برترین بازی استراتژی سال ۲۰۱۶
Civilization VI (Firaxis Games/2K( Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo(

The Banner Saga 2 (Stoic Studio/Versus Evil( XCOM 2 (Firaxis Games/2K(

Total War: Warhammer (Creative Assembly/Sega(
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در بخــش عناویــن اســتراتژی امســال کاندیداهــای قدرتمنــدی حضــور داشــتند و مــی تــوان گفــت ســال خوبــی را بــرای عاقمنــدان بــه ایــن ســبک قدیمــی 
و پــر طرفــدار رقــم زده بودنــد. ســالی کــه در آن نســخه ای عنــوان بــی نظیــر ســید میــر یعتــی سیویلیزیشــن منتشــر شــود و یــا نســخه دوم بــازی بســیار 
زیبــا و محبــوب ایکــس کام در کنــار توتــال وار و نســخه دوم بنــر ســاگا و ... در دســترس طرفــداران قــرار گرفتــه باشــند یعنــی یــک ســال خیلــی عالــی بــرای 
دوســت داران ایــن ســبک در ســال ۲۰۱۶ اتفاقــا افتــاده اســت و البتــه ایــن موضــوع کار انتخــاب را بــرای برتریــن بــازی ســال در ســبک اســتراتژی ســخت 
 Total War: یعنــی بــازی Creative Assembly مــی کنــد. از نطــر اعضــای تیــم گیمفــا در ســال میــادی کــه گذشــت عنــوان بــی نظیــر ســگا و اســتودیو
Warhammer بــه عنــوان برتریــن بــازی ســال در ســبک اســتراتژی انتخــاب شــد کــه بــه نظــر انتخــاب شایســته ای نیــز مــی رســد هــر چنــد کــه اگــر بــه مــا 

هــر کــدام از دیگــر نــام هــای ایــن لیســت را نیــز بــه عنــوان برنــده مــی گفتنــد جــای تعجــب خاصــی نداشــت.

برترین بازی واقعیت مجازی سال ۲۰۱۶
BATMAN: ARKHAM VR (ocksteady Studios( JOB SIMULATOR (Owlchemy Labs(

REZ INFINITE (Enhance Games( THUMPER (Drool(

EVE VALKYRIE (CCP Games(

روایــت داســتان و داســتان گویــی نقــش بســیار مهمــی در بــازی هــای رایانــه ای ایفــا کــرده و مــی کننــد. بارهــا دیــده ایــم کــه یــک داســتان معمولــی بــه 
ــه واســطه  ــا داســتانی کــه پتانســیل خوبــی داشــته اســت ب ــه عنــوان یکــی از برتریــن هــا مطــرح شــده اســت و ی ــی ب واســطه روایــت و قصــه گویــی عال
روایــت ضعیــف نتوانســته اســت موفــق ظاهــر شــود. در لیســت برتریــن هــای داســتان ســرایی در ســال ۲۰۱۶ ۵ بــازی قــرار گرفتــه بودنــد کــه بــه واقــع هــر 
کدامشــان لیاقــت برنــده شــدن را داشــتند. از آنجایــی کــه داســتان را شــخصیت هــا رقــم مــی زننــد دور از ذهــن نبــود کــه ۴ بــازی از ایــن لیســت همــان 
عناوینــی باشــند کــه در لیســت برتریــن اجــرای شــخصیت هــا نیــز حاضــر بودنــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه ۳ شــخصیت از عنــوان آنچارتــد در آن لیســت بودنــد 
و یکــی از آن هــا هــم برنــده شــده بــود، بــه نظــر مــی رســید کــه ایــن بــازی شــانس زیادتــری را بــرای انتخــاب بــه عنــوان برتریــن داســتان ســرایی از نظــر تیــم 
گیمفــا داشــته باشــد همانطــور کــه در مراســم جهانــی نیــز نــوالن نــورث برتریــن اجــرا را بــه خــود اختصــاص داد و آنچارتــد ۴ برتریــن داســتان ســرایی را. 
امــا همیشــه همــه چیــز مطابــق انتظــارات پیــش نمــی رود و تیــم گیمفــا در ایــن مــورد نظــر دیگــری داشــتند. از نظــر آنهــا عنوانــی برتریــن داســتان ســرایی را 
داشــت کــه اصــا در لیســت برتریــن شــخصیت هــا حضــور نداشــت و البتــه ایــن بــه ان معنــی نیســت کــه ایــن بــازی شایســته برنــده شــدن نبــود. بــازی زیبــا 
و جــذاب Inside ســاخته Playdead )کــه قبــا نیــز شــاهکاری بــه نــام لیمبــو را بــرای مــا بــه ارمغــان آورده بــود( کــه یکــی از شــاهکارهای امســال محســوب 

مــی شــد و در لیســت برتریــن بــازی ســال نیــز بــود، موفــق شــد تــا از نظــر تیــم گیمفــا بــه عنــوان برتریــن داســتان ســرایی ســال ۲۰۱۶ شــناخته شــود.

برترین روایت داستان سال ۲۰۱۶
Firewatch (Campo Santo( Oxenfree (Night School Studio(

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog( Mafia 3 (Take Two(

 Inside (Playdead(
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روایــت داســتان و داســتان گویــی نقــش بســیار مهمــی در بــازی هــای رایانــه ای ایفــا کــرده و مــی کننــد. بارهــا دیــده ایــم کــه یــک داســتان معمولــی بــه 
ــه واســطه  ــا داســتانی کــه پتانســیل خوبــی داشــته اســت ب ــه عنــوان یکــی از برتریــن هــا مطــرح شــده اســت و ی ــی ب واســطه روایــت و قصــه گویــی عال
روایــت ضعیــف نتوانســته اســت موفــق ظاهــر شــود. در لیســت برتریــن هــای داســتان ســرایی در ســال ۲۰۱۶ ۵ بــازی قــرار گرفتــه بودنــد کــه بــه واقــع هــر 
کدامشــان لیاقــت برنــده شــدن را داشــتند. از آنجایــی کــه داســتان را شــخصیت هــا رقــم مــی زننــد دور از ذهــن نبــود کــه ۴ بــازی از ایــن لیســت همــان 
عناوینــی باشــند کــه در لیســت برتریــن اجــرای شــخصیت هــا نیــز حاضــر بودنــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه ۳ شــخصیت از عنــوان آنچارتــد در آن لیســت بودنــد 
و یکــی از آن هــا هــم برنــده شــده بــود، بــه نظــر مــی رســید کــه ایــن بــازی شــانس زیادتــری را بــرای انتخــاب بــه عنــوان برتریــن داســتان ســرایی از نظــر تیــم 
گیمفــا داشــته باشــد همانطــور کــه در مراســم جهانــی نیــز نــوالن نــورث برتریــن اجــرا را بــه خــود اختصــاص داد و آنچارتــد ۴ برتریــن داســتان ســرایی را. 
امــا همیشــه همــه چیــز مطابــق انتظــارات پیــش نمــی رود و تیــم گیمفــا در ایــن مــورد نظــر دیگــری داشــتند. از نظــر آنهــا عنوانــی برتریــن داســتان ســرایی را 
داشــت کــه اصــا در لیســت برتریــن شــخصیت هــا حضــور نداشــت و البتــه ایــن بــه ان معنــی نیســت کــه ایــن بــازی شایســته برنــده شــدن نبــود. بــازی زیبــا 
و جــذاب Inside ســاخته Playdead )کــه قبــا نیــز شــاهکاری بــه نــام لیمبــو را بــرای مــا بــه ارمغــان آورده بــود( کــه یکــی از شــاهکارهای امســال محســوب 

مــی شــد و در لیســت برتریــن بــازی ســال نیــز بــود، موفــق شــد تــا از نظــر تیــم گیمفــا بــه عنــوان برتریــن داســتان ســرایی ســال ۲۰۱۶ شــناخته شــود.

برترین طراحی هنری سال ۲۰۱۶
Abzu (505 studio( Firewatch (Campo Santo(

Inside (Playdead( Overwatch (Blizzard(

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog(

در ایــن مــورد کــه ایــا اصــا گیمرهــای موبایــل را مــی تــوان گیمــر حرفــه ای حســاب کــرد یــا نــه و ... بحــث هــای خیلــی زیــادی مطــرح مــی شــود کــه البتــه 
همیشــه تمرکــز اصلــی ایــن بحــث هــا نیــز بــروی عنوانــی بــه نــام کلــش او کلنــز اســت. البتــه در مــورد کنســول هــای دســتی چنیــن بحثــی وجــود نــدارد 
زیــرا بســیاری از بــازی بــازان هرادکــور و حرفــه ای یــک کنســول دســتی را نیــز در اختیــار دارنــد تــا بتواننــد در مــکان هــای مختلــف نیــز بــه بــازی هــای عالــی 
دسترســی داشــته باشــند و مخصوصــا بــا وجــود کنســول هــای دســتی قدرتمنــدی ماننــد ویتــا کــه عناوینــی ماننــد کیلــزون و آنچارتــد را بــه کنســول دســتی 
آورده انــد، تیــم موضــوع کامــا طبیعــی و منطقــی نیــز محســوب مــی شــود. امســتا بــازی هــای خــوب و درتمنــدی در موبایــل و کنســول هــای دســتی وجــود 
داشــتند و لیســت خوبــی از کاندیداهــا بــرای ایــن بخــش فراهــم شــده بــود امــا بیــن ایــن عناویــن یــک بــازی بــود کــه دنیــای را بــه تســخیر خــود در اورده 
بــود و همــه را مشــغول خــود کــرده بــود. عنوانــی بــه نــام Pokemon Go گــه باعــث ایجــاد بحــث هــای بســیاری در دنیــا شــد و حتــی بــه ســامتی برخــی 
 Niantic ســاخته Pokemon Go نیــز آســیب زد. بــازی منتخــب تیــم گیمفــا در بخــش برتریــن بــازی موبایــل و کنســول دســتی در ســال ۲۰۱۶ نیــز عنــوان

بــود کــه نوانســت موفــق تــر از بقیــه عمــل کنــد و نظرهــا را بــه خــود جلــب نمایــد.

برترین بازی موبایل و کنسول دستی سال ۲۰۱۶
Clash Royale (Supercell( Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo(

Monster Hunter Generations (Capcom( Severed (DrinkBox Studios(

Pokemon Go (Niantic(

Awards
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بــی شــک موســیقی و صداگــذاری نقــش بســیار مهمــی در موفــق ظاهــر شــدن یــک عنــوان دارنــد و زمانــی کــه در ســطح باالیــی ظاهــر شــده باشــند مــی 
تواننــد حتــی برخــی ضعــف هــا را نیــز بپوشــانند. امســال عناویــن بــزرگ و زیــاد داشــتیم کــه در زمینــه صداگــذاری و موســیقی عالــی عمــل کــرده بودنــد. 
از اینســاید گرفتــه تــا عنوانــی ماننــد بتلفیلــد 1 کــه یکــی از برتــری صداگــذاری هــای ایــن نســل را داشــت و البتــه Doom. شــاید تنهــا بخشــی کــه ایــن 
بــازی بــه حــق شایســته آن بــود کــه در میــان کاندیداهــا قــرار بگیــرد همیــن صداگــذاری و موســیقی اســت. موســیقی ایــن عنــوان بــی نظیــر اســت و بایــد 
واضــح گفــت، Doom بــدون موســیقی اش اصــا Doom نیســت. ایــن بــازی یــک البــوم عالــی و کامــل بــرای طرفــداران متــال اســت و هیجــان انگیــز تریــن 
ــه  ــه اجــرا شــد و همــگان را ب ــر روی صحن ــازی ب ــز موســیقی ایــن ب ــازی را دارد و حتــی در مراســم جهانــی امســال نی موســیقی هــای ممکــن درون یــک ب
وجــود اورد. امــا در ایــن بخــش نظــر تیــم گیمفــا مقــداری بــا نظــرات مراســم جهانــی متفــاوت بــود و عنوانــی دیکــر را برگزیدنــد کــه البتــه آن هــم کامــا 
شایســته ایــن جایــزه بــود. عنــوان Inside  موفــق شــد تــا بــه عنــوان برتریــن موســیقی و صداگــذاری ســال 2016 از دیــد تیــم گیمفــا معرفــی شــود زیــرا کــه 
بــا موســیقی و صداگــذاری خــود حــس تعلیــق شــدید موجــود در بــازی را بــه بازیبــاز منتقــل مــی کــرد و کامــا در ایــن زمینــه نیــز ماننــد ســایر بخــش هــا 

عالــی عمــل کــرده بــود.

برترین موسیقی و صداگذاری سال ۲۰۱۶
Battlefield 1 (DICE/EA( Doom (id Software(

Rez Infinite  (Enhanced Games( Thumper (Droll(

 Inside (Playdead(

جایــزه بخــش شــوتر در مراســم جهانــی بــه عنــوان برتریــن بــازی اکشــن معرفــی مــی شــود ولــی بــا نگاهــی بــه نامزدهــا کامــا مشــخص اســت کــه منطــور 
همــان اکشــن شــوتر اســت و همچنیــن ایــن کــه تمامــی ســبک هــا جایــزه دارنــد ولــی شــوتر نــدارد، زیــر منظــور از همیــن بخــش برتریــن اکشــن، برتریــن 
شــوتر اســت. ســبک شــوتر همــواره یکــی از پرطرفدارتریــن و برتریــن ســبک هــا در بیــن ژانرهــای مختلــف بــازی هــای رایانــه ای بــوده و هســت و حتــی اگــر 
بگوییــم کــه محبوبتریــن نیــز هســت ســخنی بــه گــزاف نگفتــه ایــم. در مراســم TGA 2016 تعــداد ۵ عــدد کاندیــد بــرای ایــن بخــش انتخــاب شــده بودنــد 
تــا در نهایــت برتریــن عنــوان شــوتر ســال ۲۰۱۶ از بیــن ان هــا انتخــاب شــود کــه در مراســم جهانــی ایــن جایــزه بــه بــازی Doom رســید کــه هــر چنــد نمــی 
تــوان گیفــت کامــا ناحــق بــود ولــی کامــا بــه ایــن موضــوع مرتبــط بــود کــه ایــن بــازی ســوگلی داوران مراســم امســال بــود و دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش 
بــه نظــر بنــده شایســته تــر بودنــد. عناوینــی مثــل گیــرز 4 و بتلفیلــد 1 و تایتانفــال 2 و اوورواچ انتخــاب هــای بهتــری بــه نظــر مــی رســیدند و البتــه یــک 
نکتــه دیگــر نیــز کــه عجیــب بــودن و ســطح پاییــن بــودن مراســم امســال را ثابــت مــی کــرد ایــن بــود کــه وقتــی یــک بــازی بــه عنــوان بهتریــن بــازی ســال مــی 
شــود چطــور مــی شــود کــه در یــک بخــش کوچکتــر برنــده نباشــد. وقتــی شــما در کل ســبک هــا برتریــن هســتید چطــور در یکــی از ان ســبک هــا برتریــن

برترین بازی شوتر سال ۲۰۱۶
Battlefield 1 (DICE/EA( Doom (id Software(

Overwatch (Blizzard( Gears of War 4 (The Coalition(

Titanfall 2 (Respawn(
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 نیســتید؟ بــازی اووراچ در حضــور Doom بــه عنــوان برتریــن بــازی کل ســبک هــا شــناخته و بــازی ســال شــد ولــی در یــک بخــش کوچکتــر بــه نــام برتریــن 
اکشــن یــا شــوتر کــه زیــر مجموعــه ای از کل بخــش هاســت بــه Doom مــی بــازد و انتخــاب نمــی شــود. ایــن منطــق و کیفیــت مراســم امســال بــود. اقــا 
باالخــره ایــن بهتــر بــود یــا اون؟ خاصــه ایــن کــه بــاز هــم تیــم گیمفــا نشــان دادنــد کــه الاقــل خیلــی منطقــی تــر از مراســم جهانــی هســتند و نمــی اینــد 
 Titanfall 2 بــازی سالشــان را در یــک بخــش کوچکتــر بازنــده کننــد! از نظــر اعضــای تیــم گیمفــا لقــب برتریــن بــازی شــوتر ســال 2016 بــه بــازی زیبــای

تعلــق گرفــت کــه البتــه نیــز شایســته ایــن جایــزه بــود.

ســبک اکشــن ماجرایــی یــا همــان اکشــن ادونچــر پــر اســت از بــازی هــای عالــی و بــی نظیــر کــه مــا را در طــی ســال هــا عاشــق خودشــان کــرده انــد و حتــی 
باعــث شــده انــد تــا عاشــق بــازی هــای رایانــه ای شــویم. ایــن ســبک بــرای مــا گیمرهــا یــادآور بــازی هــای بســیار زیبــا و خاطــره انگیــزی اســت. عناوینــی کــه 
بــا هــر کــدام مــدت هــا ســرگرم بــوده ایــم و خاطــرات زیــادی را بــرای مــا ســاخته انــد. در ایــن ســبک نــام هایــی ماننــد نیتــن دریــک و الرا کرافــت و … بــه یــاد 
مــا مــی اینــد کــه هــر کــدام جــزو محبــوب تریــن شــخصیت هــای تاریــخ و محبوبتریــن فرنچایزهــای تاریــخ هســتند. در مراســم امســال TGA 2016 تعــداد 
۵ عــدد کاندیــد بــرای ایــن بخــش انتخــاب شــده بودنــد تــا در نهایــت برتریــن عنــوان اکشــن ماجرایــی ســال ۲۰۱۶ از بیــن ان هــا انتخــاب شــود و نهایتــا در 
مراســم بــازی ســال بــازی زیبــای Dishonored 2 کــه دواران عزیــز حتــی کاندیــد برتریــن بــازی ســالش هــم نکــرده بودنــد انتخــاب شــد و اتفاقــات ضــد و 
نقیــض ایــن مراســم ضعیــف را تکمیــل کــرد. بــه واقــع دیــس آنــرد  عنوانــی بــی نظیــر بــود و بایــد در لیســت برتریــن بــازی ســال نیــز حضــور مــی داشــت. 
در بخــش اکشــن ماجرایــی کاندیدهــای خوبــی حضــور داشــتند بــه ماننــد بــازی زیبــای Ratchet & Clank کــه در حقیقــت بازســازی مجــدد نســخه اول 
و آغازیــن ایــن فرنچایــز انحصــاری و بســیار محبــوب ســونی بــود و موفــق شــد بســیار عالــی عمــل کنــد و هــم رضایــت کاربــران و هــم منتقــدان را کســب 
نمایــد. تیــم گیمفــا نیــز در ایــن بخــش انتخــاب هــای خــود را انجــام دادنــد و بــاز هــم منطقــی تــر و بهتــر از مراســم جهانــی عمــل کردنــد. وقتــی یــک بــازی 
برایتــان بــازی ســال اســت، قطعــا بهتریــن بــازی ســبک خــودش نیــز هســت! همیــن نکتــه ســاده را نیــز داوران عزیــز مراســم جهانــی نمــی دانســتند و اووراچ 
بــازی ســال شــد ولــی در شــوتر بــه دووم باخــت! ســرانجام مطابــق انتظــار عنــوان زیبــای Uncharted 4: A Thief’s End  موفــق شــد تــا بــه عنــوان برتریــن 

بــازی اکشــن ماجرلیــی ســال 2016 از دیــد تیــم گیمفــا معرفــی گــردد.

برترین بازی اکشن ماجرایی سال ۲۰۱۶
Dishonored 2 (Arkane( Hitman (IO Interactive(

hyper light drifter (Heart Machine( Ratchet & Clank (Insomniac(

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog(

برترین بازی نقش آفرینی سال ۲۰۱۶
deus ex mankind divided ( Eidos Montreal(

World of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment( Xenoblade Chronicles X (Monolith Soft(

Dark souls 3 (From Software(

 The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine (CD( 
Projekt
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یکــی از محبــوب تریــن و برتریــن بخــش هــا در مراســم هــر ســال الاقــل بــرای بنــده انتخــاب برتریــن بــازی نقــش افرینــی ســال اســت کــه ســال هاســت 
طرفــدار پــر و پــا قــرص آن بــوده و هســتم. ایــن ســبک جــزو برتریــن ســبک هــا در دنیــا بــه حســاب مــی ایــد و بایــد گفــت پــر محتواتریــن بــازی هــا و عناوینــی 
کــه مــی تواننــد ســاعتها و ماههــا و ســال ها بازیبــاز را ســرگرم نماینــد در ایــن ســبک قــرار دارنــد و نــام هــای شــاهکاری ماننــد ویچــر، اســکایریم، فــال اوت، 
دارک ســولز و بادبــورن در ایــن ســبک هســتند کــه هــر کــدام توانایــی انتخــاب بــه عنــوان برتریــن بــازی ســال را در زمــان عرضــه خــود داشــته انــد و حتــی 
۳ عــدد از همیــن بــازی هــای نــام بــرده شــده ســال گدشــته جــزو کاندیداهــای برتریــن بــازی ســال بودنــد. در مراســم امســال TGA 2016 تعــداد ۵ عــدد 
کاندیــد بــرای ایــن بخــش انتخــاب شــده بودنــد تــا برنــده بیــن انهــا مشــخص گــردد. در مراســم جهانــی بســته الحاقــی شــاهکار بــاد انــد وایــن از بــازی ویچــر 
۳ برنــده شــد امــا در حقیقــت وقتــی مــی گوییــم بــازی نقــش آفرینــی ســال یعنــی بایــد یــک بــازی انتخــاب گــردد نــه یــک بســته الحاقــی زیــرا ایــن بســته در 
اصــل همــان بــازی ویچــر اســت کــه پارســال برنــده شــده بــود و نبایــد امســال در کنــار بــازی هــای نقــش افرینــی قــرار مــی گرفــت زیــرا در نهایــت یــک دی 
ال ســی اســت امــا متاســفانه ایــن گونــه بــود. در مراســم جهانــی، ماننــد کاندیداهــای مســخره و عجیــب و غریبشــان بــرای بــازی ســال و انتخــاب هــای 
غــرض ورزانــه شــان در ایــن بخــش، بایــد هــم یــک بســته الحاقــی برنــده برتریــن “بــازی” نقــش افرینــی ســال مــی شــد! امــا در ایــن بخــش نیــز در گیمفــا 
هــم اعضــای تیــم و هــم کاربــران بســیار منطقــی تــر و باهــوش تــر بودنــد. از نظــر کاربــران گیمفــا در نظــر ســنجی بــازی ســال عنــوان ســولز ۳ دوم شــد کــه 
نشــان از ایــن دارد کــه از نظــر آنهــا قطعــا برتریــن نقــش آفرینــی هــم همبــن بــازی اســت. عنوانی کــه بــدون شــک یــک پایــان عالــی بــر ۳ گانــه افســانه ای 
دارک ســولز بــود و از ســوی منتقــدان و بازیبــازان نیــز بســیار تحســین شــد و در لیســت برتریــن عناویــن نقــش افرینــی ســال ۲۰۱۶ داوران مراســم جهانــی 
رویشــان نشــده بــود کــه بــاز هــم دارک ســولز ۳ را قــرار ندهنــد! عنــوان دارک ســولز یــک حســن ختــام عالــی بــر ۳ گانــه ای بــود کــه بازیبــازان زیــادی را در 
دنیــا عاشــق و شــیفته خــود کــرده اســت. ۳ گانــه ای کــه دوبــاره بــه بازیســازان نشــان داد مــی تــوان بــازی ســخت و دشــوار ســاخت و محبــوب و پرفــروش 
هــم بــود. دارک ســولز ۳ یکــی از برتریــن عناویــن در ســری ســولز محســوب مــی شــود و تمــام تجربــه میازاکــی و تیــم هنرمنــدش را در خــود دارد. انتخــاب 
تیــم گیمفا بــرای برتریــن عنــوان نقــش آفرینــی ســال ۲۰۱۶ نیــز همیــن عنــوان بــی نظیــر یعنــی Dark souls 3 بــود کــه بســیار بــا قاظعیــت از نظــر اعضــای 

گیمفــا انتخــاب شــد و لقــب برتریــن بــازی نقــش افرینــی ســال ۲۰۱۶ گیمفــا را بــه خــود اختصــاص داد.

مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۷

Mass Effect: Andromeda (Bioware/EA( The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo(

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games(

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games/Sony Inter-(
active Entertainment

 God of War (Santa Monica Studio/Sony Interactive(
Entertainment

ســال آینــده میــادی یعنــی ۲۰۱۷ نیــز بــه ماننــد امســال و ســال گذشــته پــر خواهــد بــود از انــواع و اقســام بــازی هــای هیجــان انگیــز و جــذاب کــه طرفــداران 
بیشــماری در دنیــا بــرای رســیدن زمــان انتشــار آن هــا لحظــه شــماری مــی کننــد. همــواره در مراســم برتریــن هــای هــر ســال رســم اســت کــه بخشــی را نیــز 
تحــت عنــوان مــورد انتظارتریــن بــازی ســال آینــده در نظــر مــی گیرنــد و در آن چنــد عنــوان بســیار مهــم و بــزرگ ســال بعــد کاندیــد مــی شــوند. نگاهــی 
بــه لیســت کاندیداهــای ایــن بخــش کامــا مشــخص مــی کنــد کــه چــه ســال قدرتمنــدی را از لحــاظ بــازی در پیــش رو داریــم و بــا فــرض بــر ایــن کــه همیــن 
بــازی هــا مثــا در ســال آینــده لیســت کاندیداهــای بــازی ســال باشــند، مشــخص اســت کــه چقــدر از کاندیداهــای بــازی ســال امســال قــوی تــر هســتند و 
لیســتی بســیار جــذاب تــر خواهنــد بــود از لیســت عناوبــن نامــزد شــده بــرای بــازی ســال ۲۰۱۶. عناوینــی ماننــد خــدای جنــگ جدیــد و یــا نســخه جدیــد رد 
دد در ایــن لیســت قــرار دارنــد کــه از همــان لحظــه معرفــی موجــی از شــور و شــوق بســیار زیــاد را در بازیبــازان بــه راه انداختــه انــد و بســیاری از مــا بــرای 
بــازی کــردن آن هــا در ســال آینــده بــی تــاب هســتیم. مگــر مــی شــود از نــام خــدای جنــگ بــا ان معرفــی کــه داشــت گذشــت. ســال اینده قــرار اســت تــا یکــی 
از برتریــن فرنچایزهــای انحصــاری ســونی و برتریــن ســری هــک انــد اســلش تاریــخ بــرای اولیــن بــار بــه نســل هشــت بیایــد. قــرار اســت تــا یکــی از برتریــن 
شــخصیت هــای تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای بــه نســل هشــتم ســفر کنــد و بــار دیگــر مــا را ذوق زده کنــد. نــام God of War آن قــدر بــزرگ اســت کــه حتــی 
کســانی کــه اهــل بــازی رایانــه ای نیــز نیســتند نــام ان را شــنیده انــد و بــا دیــدن آن محــو جذابیــت بــازی شــده انــد. کریتــوس بــاز مــی گــردد تــا مــا را دوبــاره 
بــه ماجراجویــی و هیــوال کشــی ببریــد ولــی ایــن بــار بــا ســبکی متفــاوت تــر از قبــل و المــان هایــی کامــا جدیــد کــه بــه نظــر مــن ایــن تغییــرات کامــا بــرای 
ایــن عنــوان الزم بــوده اســت همچنین عنوانــی ماننــد Horizon: Zero Dawn نیــز در ســال اینــده عرضــه مــی شــود کــه مــورد انتظــار تریــن بــازی ســال 
۲۰۱۷ بــرای مــن اســت و ایــده ای بســیار بــی نظیــر دارد. از نــام مــس افکــت نیــز نمــی تــوان بــه ســادگی گذشــت مخصوصــا بــا گیــم پلــی بــی نظیــری کــه در 
مراســم جهانــی بــازی ســال از آن دیدیــم و البتــه نســخه جدیــد و زیبــای فرنچایــز افســانه ای زلــدا کــه ایــن بــازی نیــز بســیار در دنیــا محبــوب اســت. نســخه 
دوم Red Dead Redemption هــم کــه دیگــر اصــا جــای حرفــی باقــی نمــی گــذارد و همهگــی منتظــر شــاهکار جدیــد راک اســتار خواهیــم بــود. در اصــل 
بایــد بگویــم برتریــن لیســت مراســم امســال همیــن لیســت کاندیدهــای مــورد انتظــار تریــن بــازی ســال بعــد هســتند کــه 5 بــازی غــول اســا در آن قــرار 
 Red Dead Redemption گرفتــه بودنــد. تیــم گیمفــا در انتخــاب مــورد انتظارتریــن بــازی ســال 2017 اصــا کار ســختی نداشــت و بــه طــور قاطــع بــازی

2 را بــه عنــوان بــازی کــه بیشــتر از همــه در ســال 2017 منتظــرش هســتند معرفــی کردنــد.
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برترین بازی سال ۲۰۱۶ از دید کاربران 
Dark souls 3 (From Software( Dishonored 2 (Arkane(

Inside (Playdead( Overwatch (Blizzard(

Titanfall 2 (Respawn( Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog(

تیــم گیمفــا امســال نیــز بــرای کاربــران عزیــز و دوســت داشــتنی خــود نظــر ینجــی را قــرار داد تــا برتریــن بــازی ســال از دیــد کاربــران گیمفــا در ســال ۲۰۱۶ 
نیــز مشــخص گــردد و مــا نیــز از نظــرات آن هــا آگاه شــویم. در ایــن نظرســنجی از آنجــا کــه چنیــن بخشــی در مراســم بــازی ســال تبــود خوشــبختانه مــی 
توانســتیم خودمــان کاندیداهــا را انتخــاب کنیــم و مقــداری در ایــن مــورد منظقــی تــر از مراســم جهانــی بــا آن انتخــاب کاندادهــای عجیــب و غریبــش عمــل 
نماییــم. لــذا عنــوان Doom کــه ســوگلی مراســم جهانــی بــود از لیســت مــا حــذف و عناویــن فــوق العــاده دارک ســولز ۳ و دیــس آنــرد ۲ کــه بســیاری در 
دنیــا عقیــده داشــتند بایــد در لیســت نامزدهــای جهانــی حضــور داشــتند را در لیســت خــود قــرار دادیــم تــا کاربــران مــا از بیــن آنهــا بــازی ســال از دیــد خــود 
را انتخــاب نماینــد. جالــب اینجــا بــود کــه همیــن عنــوان دارک ســولز ۲ موفــق شــد رتبــه دوم نظــر ســنجی را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه داوران مراســم 
جهانــی بفهمانــد کــه کاربــران گیمفــا کــه بــه عنــوان مجموعــه ای از جامعــه جهانــی گیمرهــا هســتند چطــور فکــر مــی کننــد و ان هــا بایــد دارک ســولز ۳ 
را الاقــل در لیســت خــود قــرار مــی دادنــد. نتایــج نظــر ســنجی کاربــران گیمفــا بســیار جالــب بــود و البتــه مطمئــن هســتم کــه شــبیه بــه هــر نظــر ســنجی 
 Uncharted 4: A Thief’s دیگــری کــه در مراجــع مختلــف گیمیمــگ دنیــا برگــزار شــود بــود، یعنــی بســیار منطقــی تــر از نتایــج مراســم جهانــی. عنــوان
End عنوانــی بــود کــه بــه واقــع یــک ســر و گــردن باالتــر از دیگــر رقبــا بــود و کاربــران گیمفــا نیــز بــه ایــن موضــوع واقــف بودنــد کــه آنچارتــد ۴ رقیــب جــدی 
امســال نــدارد و حتــی دوســتانی کــه از دارنــدگان پــی ســی و ایکــس باکــس بودنــد نیــز بــه ایــن موضــوع اذعــان داشــتند. کاربــران گیمفا بــا رای ۶۰ درصــدی 
خــود بــه Uncharted 4: A Thief’s End بــه داوران جهانــی نشــان دادنــد کــه چقــدر بهتــر مــی داننــد و تجزیــه و تحلیــل مــی کننــد و منظقــی تــر رای مــی 
دهنــد. آن از کاندیداهــای عجیــب مراســم جهانــی و آن هــم از انتخــاب بــازی سالشــان! در نهایــت نظــر کاربــران گیمفــا و تیــم گیمفــا کامــا ماننــد هــم بــود 

.Uncharted 4: A Thief’s End و هــر دو بــا قاظعیــت یــک بــازی را بــازی ســال مــی دانســتند کــه آن بــازی عنوانــی نبــود بــه جــز
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برترین بازی سال ۲۰۱۶ گیمفا
Doom (id Software( Titanfall 2 (Respawn(

Inside (Playdead( Overwatch (Blizzard(

تیــم گیمفــا امســال نیــز بــرای کاربــران عزیــز و دوســت داشــتنی خــود نظــر ینجــی را قــرار داد تــا برتریــن بــازی ســال از دیــد کاربــران گیمفــا در ســال ۲۰۱۶ 
نیــز مشــخص گــردد و مــا نیــز از نظــرات آن هــا آگاه شــویم. در ایــن نظرســنجی از آنجــا کــه چنیــن بخشــی در مراســم بــازی ســال تبــود خوشــبختانه مــی 
توانســتیم خودمــان کاندیداهــا را انتخــاب کنیــم و مقــداری در ایــن مــورد منظقــی تــر از مراســم جهانــی بــا آن انتخــاب کاندادهــای عجیــب و غریبــش عمــل 
نماییــم. لــذا عنــوان Doom کــه ســوگلی مراســم جهانــی بــود از لیســت مــا حــذف و عناویــن فــوق العــاده دارک ســولز ۳ و دیــس آنــرد ۲ کــه بســیاری در 
دنیــا عقیــده داشــتند بایــد در لیســت نامزدهــای جهانــی حضــور داشــتند را در لیســت خــود قــرار دادیــم تــا کاربــران مــا از بیــن آنهــا بــازی ســال از دیــد خــود 
را انتخــاب نماینــد. جالــب اینجــا بــود کــه همیــن عنــوان دارک ســولز ۲ موفــق شــد رتبــه دوم نظــر ســنجی را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه داوران مراســم 
جهانــی بفهمانــد کــه کاربــران گیمفــا کــه بــه عنــوان مجموعــه ای از جامعــه جهانــی گیمرهــا هســتند چطــور فکــر مــی کننــد و ان هــا بایــد دارک ســولز ۳ 
را الاقــل در لیســت خــود قــرار مــی دادنــد. نتایــج نظــر ســنجی کاربــران گیمفــا بســیار جالــب بــود و البتــه مطمئــن هســتم کــه شــبیه بــه هــر نظــر ســنجی 
 Uncharted 4: A Thief’s دیگــری کــه در مراجــع مختلــف گیمیمــگ دنیــا برگــزار شــود بــود، یعنــی بســیار منطقــی تــر از نتایــج مراســم جهانــی. عنــوان
End عنوانــی بــود کــه بــه واقــع یــک ســر و گــردن باالتــر از دیگــر رقبــا بــود و کاربــران گیمفــا نیــز بــه ایــن موضــوع واقــف بودنــد کــه آنچارتــد ۴ رقیــب جــدی 
امســال نــدارد و حتــی دوســتانی کــه از دارنــدگان پــی ســی و ایکــس باکــس بودنــد نیــز بــه ایــن موضــوع اذعــان داشــتند. کاربــران گیمفا بــا رای ۶۰ درصــدی 
خــود بــه Uncharted 4: A Thief’s End بــه داوران جهانــی نشــان دادنــد کــه چقــدر بهتــر مــی داننــد و تجزیــه و تحلیــل مــی کننــد و منظقــی تــر رای مــی 
دهنــد. آن از کاندیداهــای عجیــب مراســم جهانــی و آن هــم از انتخــاب بــازی سالشــان! در نهایــت نظــر کاربــران گیمفــا و تیــم گیمفــا کامــا ماننــد هــم بــود 

.Uncharted 4: A Thief’s End و هــر دو بــا قاظعیــت یــک بــازی را بــازی ســال مــی دانســتند کــه آن بــازی عنوانــی نبــود بــه جــز

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog(
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جــذاب  از  یکــی  گویــم.  مــی  تعــارف  بــدون 
ایــده  تریــن، عجیــب تریــن و جالــب تریــن 
هایــی کــه تاکنــون در دوران طوالنــی بازیبــاز 
بــودن خــود در عناویــن رایانه ای دیده بودم، 
تریلــر  نخســتین  وقتــی  کــه  بــود  ای  ایــده 
گوریــا  قدرتمنــد  اســتودیو  جدیــد  عنــوان 
گیمــز یعنــی Horizon Zero dawn را دیــدم 
متوجــه آن شــدم. عصــر حجــر انســان هــا در 
زمــان رســیدن بــه اوج تکنولــوژی و دانــش 
بشــری. تکنولــوژی آن قــدر پیشــرفت کنــد 
کــه رســما ماشــین هــا جــای انســان را بگیرنــد 
و وی مجبــور شــود تــا ماننــد هــزاران ســال 
پیــش دوبــاره بــه زندگــی قبیلــه ای و زندگــی 
و کــوه و جنــگل و ... روی بیــاورد تــا بتوانــد 
نســل خــود را حفــظ کنــد. ماشــین هــا آنقــدر 
قــوی شــده انــد کــه دیگــر مجالی برای انســان 
هــا و زندگــی آنهــا باقــی نگذاشــته انــد. جالب 
بــاالی  بســیار  هــوش  کــه  نیــز  نکتــه  تریــن 
ســازندگان بــازی را مــی رســاند ایــن بــود کــه 
شــکل و قالــب ســاختاری ایــن ماشــین هــای 
پیشــرفته دقیقــا ماننــد دایناســورها بــود کــه 
حجــر  عصــر  در  زمیــن  بامنــازع  حاکمــان 
بــوده انــد و ایــن بــه نوعــی بســیار کنایــه آمیــز 
اســت  کنایــه از ایــن کــه اکنــون نیــز آنقــدر 
زمــان چرخیــده اســت تــا مجــددا دایناســورها 
بــار  ایــن  ولــی  شــوند  زمیــن  حاکمــان 
دایناســورهای ماشــینی و بعــد از ایــن همــه 
ســال پیشــرفت و ادعــای تمــدن و متمــدن 
بــودن، در نهایــت بــه اینجــا رســیده ایــم کــه 
هــزاران  بخــورد!  رقــم  دیگــر  عصــر حجــری 
چرخیــده  دایــره  یــک  خــود  دور  بــه  ســال 
ایــم و پــس از طــی یــک زاویــه  کامــل ۳۶۰ 
درجــه اکنــون در جایــی هســتیم کــه اجــداد و 
نیاکانمــان بودنــد؛ فقــط نکتــه اینجاســت کــه 
دایناســورهای زمــان آن هــا حیــوان بودنــد و 
در ایــن زمــان ربــات هســتند، آن هــم ربــات 
هــای بســیار پیشــرفته و قدرتمنــد. همیــن 
قدرتمنــد بــودن بیــش از حــد آن هاســت کــه 
باعــث شــده انســان دوبــاره بــه دل کــوه و 
قبیلــه و طبیعــت پنــاه ببــردو یــا بهتــر اســت 
بگوییــم رانــده شــود، زیــرا ربــات هــا همــه 
کاره هســتند. دات انســان تــا بــوده اســت 
همیــن بــوده کــه همــواره بدتریــن ضربــه هــا 

را خودمــان بــه خــود مــی زنیــم و بعــد تــازه 
مــی فهمیــم کــه کار از کار گذشــته اســت و 

دیگــر نمــی تــوان کاری کــرد.
 Horizon Zero dawn بــازی   ســازندگان 
بســیار  ریســک  گیمــز  گوریــا  در اســتودیو 
بزرگــی کردنــد کــه بــه ســمت ســاخت چنیــن 
بــا چنیــن ســبکی رفتنــد. ســازنده  عنوانــی 
شــوترهای اول شــخص خطــی مگــر ناگهــان 
ســوم  آفرینــی  نقــش  اکشــن  ســراغ  بــه 
نمــی  خیــر  رود؟  مــی  آزاد  جهــان  شــخص 
کــه  کننــد  مــی  درســتی  کار  آیــا  امــا  رونــد؛ 
ریســک نمــی کننــد؟ آیــا بایــد همیشــه همــان 
یــک ســبکی کــه بیشــتر بلــد هســتند را پشــت 
ســر هــم بســازند و خــود را در پیلــه احتیــاط 
مخفــی کننــد؟  نــه! نبایــد ایــن گونــه باشــد. 
کــردن در وضعیــت کنونــی دنیــای  ریســک 
بــازی هــای رایانــه ای کــه تکــرار و تقلیــد و 
عناویــن تکــراری از ســر و روی آن مــی ریزنــد 
بســیار ارزشــمند اســت و به عبارتی دل شــیر 
مــی خواهــد، آن هــم بــرای ســاخت یــک بــازی 
اینجاســت  نکتــه  بــزرگ.  انحصــاری بســیار 
کــه همیــن ریســک کــردن هــا هیتنــد کــه ایــن 
صنعــت و ایــن هنــر را زیبــا مــی کننــد و آن 
را بــرای مــا تــازه و جــذاب نــگاه مــی دارنــد. 
همیــن عناویــن هســتند کــه همچنــان تجربــه 
بــرای  ســخت  و  شــیرین  کشــیدن  انتظــار 
عرضــه یــک بــازی را بــه مــا هدیــه مــی دهــد. 
اگــر روزی برســد کــه بــه هیــچ وجــه منتطــر 
هیــچ بــازی نباشــیم دوره بســیار بــدی بــرای 

مــا و هنــر هشــتم خواهــد بــود و امیدواریــم 
بــازی هــای جدیــد و  بــه لطــف همیــن  کــه 
نــوآور کــه سازندگانشــان از ریســک کــردن 
نمــی ترســند، همیشــه بــازی وجــود داشــته 
باشــد کــه از صمیــم قلــب منتظــر آن و تشــنه 
 Horizon .باشــیم کردنــش  تجربــه  بــرای 
عنوانــی  چنیــن  مــن  Zero dawn  بــرای 
اســت و از همــان روز اول معرفــی و پخــش 
نخســتین تریلــرش فهمیــدم کــه ایــن عنــوان 
یکــی از مــورد انتظارتریــن عناونــی بــرای مــن 
خواهــد بــود و بــا هــر ویدئــو و اطاعاتــی کــه 
از آن منتشــر مــی شــد ایــن عاقــه شــدیدتر 
هــم میشــد تــا جایــی کــه حــاال بایــد اعتــراف 
بــازی  کنــم Horizon Zero dawn در کنــار 
Nioh مــورد انتظاتریــن بــازی هــای مــن در 
ســال آینــده میــادی تاکنــون محســوب مــی 
شــماره  مجلــه  در  مطلــب  ایــن  در  گردنــد. 
نگاهــی  تــا  داریــم  قصــد  گیمفــا  چهاردهــم 
بــه بــازی Horizon Zero dawn بیاندازیــم 
تاکنــون  کــه  هایــی  دانســته  و  اطاعــات  و 
از ایــن بــازی بــه دســت آمــده انــد و توســط 
شــما  بــا  را  انــد  شــده  تاییــد  ســازندگان 
عزیــزان مــرور کنیــم و همچنیــن حدســیات 
و  داریــم  عنــوان  ایــن  بــه  کــه  امیدهایــی  و 
احتمــال موفقیــت یــا شکســت آن و آنچــه 
کــه از بــازی و ســازندگان آن انتظــار داریــم را 

ــان کنیــم. ــز بی نی

81

Preview - پیش نمایش

گیمفا دیجیتال - آذر ۱۳۹۵



در   Horizon Zero dawn بــازی داســتان 
کــه  افتــد  مــی  اتفــاق  آینــده  ســال   ۱۰۰۰۰
اســت.  قبــل  ســال   ۱۰۰۰۰ همــان  گویــی 
انســان هــا از زمیــن و زندگــی عــادی و خانــه و 
شهرهایشــان طــرد شــده انــد و دوبــاره ماننــد 
و  ای  قبیلــه  زندگــی  بــه  روی  حجــر  عصــر 
غارنشــینی و زندگــی در طبیعــت آورده انــد. 
دلیــل ایــن موضــع نیــز قدرتمنــد شــدن بیــش 
رباتیکــی  موجــودات  زیــاد  بســیار  و  حــد  از 

انســان هــا  زمانــی توســط خــود  کــه  اســت 
خلــق شــده انــد و اکنــون زندگــی آن هــا را 
نابــود کــرده انــد و ماننــد زمــان دایناســورها 
ــا شــکل  ــد. اتفاق ــر زمیــن حکومــت مــی کنن ب
ربــات هــا هــم درســت  ایــن   ... و  انــدازه  و 
ماننــد دایناســورها اســت کــه همیــن موضــوع 
اســت  بــازی  نــکات  تریــن  جــذاب  از  یکــی 
زیــرا موضــوع خــاص و جالبــی را ســازندگان 
بــازی انتخــاب کــرده انــد کــه همــان طــور کــه 

قبــا در مقدمــه مطلــب خدمــت شــما عــرض 
ــه ای اســت از ایــن کــه  ــه نوعــی کنای کــردم ب
ــر ســر خــود مــی آورد و  خــود انســان بــا را ب
ــر  ــر حج ــی انتخــاب ایده »عص ــه طــور کل ب
ــورهای  ــا دایناس ــده ب ــال این در ۱۰۰۰۰ س
مکانیکی« ایــده ای بســیار یونیــک و منحصــر 

بــه فــرد اســت.

شــما در بــازی در نقــش دختــری بــه نــام Aloy قــرار داریــد کــه عضــو 
یکــی از قبیلــه هــای بومــی کوچــک اســت کــه بایــد بــرای بقــای خــود 
ایــن موجــودات مکانیکــی وحشــی را شــکار کننــد تــا هــم وســایل و 
لــوازم بــه دســت آورنــد و هــم از جــان خــود در برابــر آن هــا محافظــت 
کننــد. تــا کنــون در تمامــی ویدئــو هــا و تریلرهایــی کــه از بــازی نمایــش 
داده شــده انــد شــاهد چیــزی بیشــتر از ایــن مــواردی کــه خدمــت شــما 
عــرض کردیــم در بخــش داســتانی و روایــت داســتان نبــوده ایــم و 
ــات در  ــز از دادن اطاعــات بیشــتر و جزیی حتــی خــود ســازندگان نی
مــورد داســتان بــازی خــود داری کــرده انــد و تاکنــون مــورد خاصــی را 

بــرای مــا روشــن نکــرده انــد بــه جــز همــان بنیــان و اســاس داســتان و 
مــوارد کمــی کــه خدمــت شــما عزیــزان گفتــه شــد. البتــه در ویدئــوی 
بــازی کــه در مراســم توکیــو گیــم شــو امســال نمایــش داده شــد بــرای 
اولیــن بــار در ویدئوهــای ایــن ســری دنیــای post-apocalyptic ایــن 
بــازی را زمانــی کــه هنــوز همــه چیــز بــه نابــودی کشــیده نشــده بــود 
ــان بــود، مشــاهده کردیــم. ایــن  و زندگــی عــادی انســان هــا در جری
ویدئــو دنیایــی را نشــان مــی داد کــه پــر از شــهرهای دارای تکنولــوژی 
را  زمانــی  چنیــن  بــازی  ویدئوهــای  در  تاکنــون  و  بــود  اینــده  هــای 

مشــاهده نکــرده بودیــم.
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کــه  اطاعاتــی  بــه حجــم  توجــه  بــا  کل  در 
مــورد  نمیتــوان قضــاوت خاصــی در  داریــم 
داســتان بــازی کــرد و یــا خــوب و بــد بــودن ان 
را پیــش بینــی کــرد امــا قطعــا کفــه تــرازو بــه 
ســمت یــک داســتان زیبــا و جــذاب ســنگین 
تــر اســت، زیــرا کــه بســتری کــه ســازندگان 
انــد  کــرده  انتخــاب  بــازی  داســتان  بــرای 
بســیار جالــب اســت و پتانســیل باالیــی بــرای 
روایــت یــک داســتان خــوب دارد. در دوره ای 
کــه کمتــر خاقیتــی در بــازی هــای بــزرگ و 
اصطاحــا AAA مــی بنیــم و یــا بهتــر اســت 
 Horizon ســازندگان بینیــم،  نمــی  بگوییــم 
Zero dawn ایــده داســتانی خاقانــه و غیــر 
تکــراری را برگزیــده انــد کــه ایــن بســیار قابــل 
داســتانی  تــم  واقــع  بــه  و  اســت  تحســین 
ــه فــرد و خــاص اســت. اگــر  ــازی منحصــر ب ب
در زمــان انتشــار بــازی شــاهد یــک روایــت 
کافــی  شــدن  پرداختــه  همــراه  بــه  خــوب 
داســتان باشــیم مــی تــوان مطمئــن بــود کــه 
ایــن بــازی یکــی از داســتان هــای جــذاب و 
موفــق نســل هشــتم را بــرای مــا بــه ارمغــان 
خواهــد اورد. البتــه از آن جــا کــه هنــوز تــا 
زمــان انتشــار بــازی در فبریــه ۲۰۱۷ مدتــی 
ــا زیادی باقــی مانــده اســت مــی تــوان  تقریب
ــن مــدت شــاهد  ــا طــی ای امیــدوار بــود کــه ت
اطاعــات بســیار بیشــتری از داســتان بــازی 
از ســوی ســازندگان یــا در قالــب تریلرهــای 
داســتانی باشــیم کــه بــی صبرانــه منتظــر آن 
 Aloy هســتیم تــا بیشــتر در مــورد داســتان
و سرنوشــت او و قبیلــه اش و بــه طــور کلــی 

نــژاد انســان بدانیــم.
بحــث  در   Horizon Zero dawn  

دنیــای  یــک  خلــق  و  گرافیکــی 
و  طراحــی  حقیقــت  در  و  زیبــا 
ســطحی  در  هنــری  کارگردانــی 

بســیار بــاال و در واقــع بایــد گفــت گوریــا 
و  زیباتریــن  از  یکــی  عنــوان  ایــن  بــا  گیمــز 
کــه  بصــری  هــای  جلــوه  تریــن  تماشــایی 
تاکنــون در نســل هشــتم دیــده ایــم را بــرای 
ــازی نمایــش داده  مخاطبــان و طرفــدراران ب
عناویــن  برتریــن  رده  هــم  عنوانــی  اســت؛ 
و  پــرزرق  لعــاب،  و  رنــگ  خــوش  گرافیکــی 
بــرق و زیبــای نســل هشــتم. ایــن کیفیــت 
گرافیکی بــازی زمــان زیــادی الزم نداشــت تــا 
بــه وضــوح توســط همــه مشــاهده گــردد بلکه 
از همــان دقیقــه نخســت اولیــن ویدئویــی 
پخــش شــد   Horizon Zero dawn از کــه 
همــه را شــگفت زده کــرد و بــه معنــای واقعــی 
ــر خــاف بخــش  ــود. البتــه ب ــا« ب کلمــه »زیب
هنــوز  بــازی،  هنــری  طراحــی  و  گرافیــک 
زود اســت تــا خیلــی زیــاد بتوانیــم در مــورد 
اجــرای  بــه  مربــوط  مــوارد  و  فنــی  گرافیــک 
بــازی بــا توجــه ایــن کــه آن را تجربــه نکــرده 
یــا  از وجــود  کــه  زیــرا  کنیــم،  ایــم صحبــت 
عــدم وجــود مــواردی مثــل بــاگ و مشــکات 
گرافیــک فنــی مثــل افــت فریــم و ... هنــوز 
نمــی تــوان بــا قطعبــت نظــری داد امــا در 
در  تکســچرها  کیفیــت  مثــل  هایــی  زمینــه 
بــازی و ســایه زنــی و نورپــردازی بــازی تــا آن 

جــا کــه تاکنــون در ویدئوهــای گیــم پلــی

 Horizon Zero dawn ،ایــم دیــده  بــازی   
و  اســت  نــداده  بــروز  خــود  از  را  مشــکلی 
شــاهد هیــچ کــدام از ایــن دســت مشــکات 
گرافیــک فنــی نبــوده ایــم. نورپــردازی بــازی 
بــا توجــه بــه دنیــای بــزرگ و آخرالزمانــی آن 
و  اســت  کرفتــه  انجــام  کیفیــت  بــا  بســیار 
تالــو نــور زیبــای خورشــید بــر دایناســورهای 
دنیــای  از  گــذر  حــال  در  کــه  پیکــری  غــول 
بــازی هســتند شــما را بــه وجــد مــی اورد و 

اســت. قابــل تحســین 
طراحــی دنیــای بــازی بســیار عالــی و منطبــق 
بــا فضــا و تــم داســتانی بــازی انجــام شــده 
اســت و حتــی رنــگ بنــدی هــا و تــم قالــب 
ایــن دنیــای آخرازمانــی نیــز بــه شــما ایــن را 
القــا مــی کننــد کــه همــه چیــز تمــام اســت، 
ــرای  ــا دیگــر ب دیگــر راه نجاتــی نیســت و دنی
نــوع بشــر نیســت و نخواهــد بــود. زمانــی 
بودنــد  زمیــن  دایناســورها حاکمــان مطلــق 
و اکنــون نیــز ربــات هــای بســیار پیشــرفته 
بــا شــکل و شــمایل همــان دایناســورها بــر 
زمیــن حکومــت مــی کننــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه در عصــر حجــر اصلــی، حاکمــان زمیــن 
بودنــد  شــده  خلــق  یکتــا  پــروردگار  توســط 
ولــی حاکمــان امــروزی دنیــا )کــه بــه واقــع یک 
عصــر حجــر دیگــر اســت( بــه دســتان خــود مــا 
انســان هــا خلــق شــده انــد و در نهایــت یقــه 
خــود مــا را گرفتــه انــد و از خانــه و زندگــی 
متمدنانــه دورمــان کــرده انــد تــا راهــی غارهــا 
و قبیلــه هــا و شــکار بــرای بقــا و ... شــویم.   
بــرای  وســیع  و  بــزرگ  بســیار  دنیــای  یــک 
ماجراجویــی کــه در نهایــت زیبایــی طراحــی 
اقســام  و  انــواع  بــا  البتــه  و  اســت  شــده 
مناطــق مختلــف و متنــوع و همچنیــن تعــداد 
زیــاد و متنوعــی از ربــات هــای مختلــف کــه 
بــه زیبایــی و بــا کیفیــت بــاال، بــه ماننــد گونــه 
خلــق  دیگــر  و حیوانــات  دایناســورها  هــای 

ــد. شــده ان
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در حقیقت می توان گفت سازندگان توانمند و خوش فکر بازی در 
گوریــا گیمــز یــک حیــات وحــش رباتیــک بــا بافــت هــا و پوشــش هــای 
گیاهــی مختلــف خلــق کــرده انــد کــه نقــش بســیار زیــادی در زیباتــر 
کــردن ایــن بــازی بــر عهــده دارنــد؛ تماشــای چندیــن ربــات غــول پیکــر 
بــا فــرم ظاهــری کامــا شــبیه بــه برونتــوزوروس هــا کــه در حــال عبــور 
از یــک دشــت سرســبز و زیبــا هســتند شــما را بــه وجــد مــی آورد و یــا 
برخــورد ناگهانــی بــا یــک ربــات وحشــی بــا طراحــی تیرانــوزوروس کــه 
بــه دنبــال شــکار اســت تــرس و اســترس تــوام بــا لــذت را بــرای بازیبــاز 
بــه همــراه خواهــد داشــت. معرفــی کنســول PS4 Pro نیــز کــه مــدل 
جدیــد و برتــر پلــی استیشــن ۴ اســت، یکــی از بــازی هایــی کــه اول 
از همــه بــرای نشــان دادن کیفیــت ایــن کنســول جدیــد و پتانســیل 
 Horizon Zero Dawn ۴ آن، انتخــاب شــده بــود بــازیK و قابلیــت
بــود کــه ایــن نشــان دهنــده کیفیــت بســیار بــاالی ایــن بــازی از لحــاظ 
بصــری و اعتمــاد ســونی بــه ایــن عنــوان از لحــاظ داشــتن گرافیــک 
 Horizon Zero عنــوان گرافیــک  شــک  بــدون  اســت.  بــاال  بســیار 
dawn بکــب از بــرگ هــای برنــده ایــن بــازی در زمــان انتشــار و عرضــه 
خواهــد بــود کــه ســازندگان و دســت انــدر کاران آن امیــد زیــادی بــه 
نقــش ایــن بخــش در بازخوردهــای موفــق تــر بــازی دارنــد و مشــخص 
اســت کــه وقــت و تمرکــز زیــادی را بــر روی کیفیــت ظاهــری بــازی 
گذاشــته انــد. فــارغ از موفقیــت یــا عــدم موفقیــت کلــی ایــن عنــوان، 
بــا ویدئوهــا و تصاویــری کــه تاکنــون از بــازی دیــده ایــم مــی تــوان 
تقریبــا مطمئــن بــود کــه بــازی از لحــاظ طراحــی ظاهــری و کارگردانــی 

هنــری عنوانــی بســیار تحســین شــده خواهــد بــود.
ذهــن هــای خــاق ســازنده ســری Killzone ایــن بــار پــای بــه دنیــای 
ناشــناخته ای گذاشــتند و با هدف ســاخت یک اکشــن نقش آفرینی 
ســوم شــخص کــه هیــچ ربطــی بــه شــوتر اول شــخص کــه قبــا از ایــن 
ســازندگان دیــده بودیــم، نــدارد، ریســک بزرگــی را متحمــل شــدند 

امــا بــه نظــر مــی رســد کــه آن هــا مــی خواهنــد بــه ماننــد شــوتر اول 
شــخص، در اکشــن نقــش افرینــی نیــز عامــت و امضــای بــا کیفیتــی 
فرنچایزهــای  برتریــن  از  دیگــر  یکــی  و  بگذارنــد  جــای  بــه  خــود  ار 
انحصــاری ســونی را خلــق کننــد. Horizon Zero Dawn یــک عنــوان 
 post-apocalyptic اکشــن نقــش آفرینــی اســت کــه در یــک دنیــای
ــر اســت از موجــودات رباتیــک عجیــب کــه ماننــد دایناســورها  کــه پ
هســتند. ایــده ســاخت بــازی بســیار الهــام بخــش اســت و ســبک 
شــوتر ســوم شــخص را بــا دنیــای ازاد و گشــت و گــذار و اکتشــاف 
ــا المــان هــای نقــش آفرینــی ترکیــب کــرده اســت. شــما  و در کل، ب
در نقــش Aloy ظاهــر مــی شــوید. یــک شــکارچی جــوان کــه قصــد 
دارد تــا رازهــای دنیــای قبــل از خــود و سرگذشــت گذشــتگان خــود را 
بیابــد، دنیایــی کــه مــدت هاســت توســط ماشــین هــا و روبــات هــا بــه 

نابــودی کشــیده شــده اســت.
اگــر بخواهیــم بــا توجــه ویدئوهایــی کــه تاکنــون دیده ایــم و اطاعاتی 
کــه ســازندگان بــازی داده انــد در مــورد گیــم پلــی آن قضــاوت کنیــم 
بایــد گفــت Horizon Zero Dawn شــبیه یــک شــوتر ســوم شــخص 
اســت کــه اضافــات بســیار جــذاب و لذتبخشــی بــه آن اضافــه شــده 
انــد و ایــن اضافــات همــان المــان هــای نقــش آفرینــی هســتند. نکتــه 
جالــب در مبــارزات بــازی، آن اســت کــه قطعــات بــدن ربــات هــای 
موجــود در بــازی و دشــمنان شــما، ماننــد یک تــوپ لیــزری، بــرای 
شــما قابــل اســتفاده هســتند و مــی توانیــد بــا جــدا کــردن آن هــا از 
بــدن دشــمنان ایــن ســاح هــا را بــر علیــه خــود آن هــا اســتفاده کنیــد 
کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن امــر مخصوصــا در مبــارزه بــا دشــمنان 
غــول پیکــر و دشــوارتر بــازی بســیار حیاتــی خواهــد بــود. همچنیــن 
بعــد از شکســت دشــمنان مــی توانیــد از آنهــا آیتــم هــای ســاخت و 
ســاز و تجهیــزات جدیــد بــه دســت آوریــد کــه ایــن نیــز یــک مســئله 

حیاتــی بــرای بقــا و آداپتــه شــدن بــا ایــن دنیــای بــی رحــم اســت.
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بــا Aloyمــی تــوان از انــواع تلــه هــا، تیــر و 
و  کنــد  اســتفاده  منفجــره  مــوارد  و  کمــان 
ــا گشــت و گــذار و اکتشــاف  ــزات وی ب تجهی
و  قویتــر  بــازی  دنیــای  در  شــما  بیشــتر 
توانیــد  مــی  شــما  شــوند.  مــی  تــر  متنــوع 
ــازی  ــه بیــن ماموریــت هــای مختلــف ب آزادان
گــذار  و  گشــت  بــه  آن  زیبــای  دنیــای  در 
بپردازیــد و مــی توانیــد بــا شــخصیت هــای 
همســایه  هــای  قبیلــه  و  بــازی  قابــل  غیــر 
صحبــت کنیــد و ماموریــت جانبــی دریافــت 
نمایید. همچنیــن Horizon Zero dawn از 
سیســتم آب و هــوای کامــا داینامیــک بهــره 
منــد اســت و چرخــه شــب و روز نیــز در بــازی 
وجــود خواهــد داشت. شــما می توانیــد بــا 
اســتفاده محیــط بــازی از المــان هــای مخفــی 
کاری آن نیــز اســتفاده کنیــد و مثــا در البــه 
الی علــف هــای بلنــد پنهــان شــوید و ناگهــان 
دشــمن را غافلگیــر کــرده و بــا یــک ضربــه کار 

او را بســازید.
توجــه بــه شــواهد و قرائــن احتمــال وقــوع 
مــی  نظــر  بــه  بیشــتر  بســیار  دوم  گزینــه 
رســد چــرا کــه چیــزی کــه مــا تاکنــون از بــازی 
دیــده ایــم ماننــد یــک عنــوان بســیار عالــی 
ــا داســتانی  ــی ب ــه اکشــن نقــش آفرین و پخت
ایــن  همچنیــن  و  رســد  مــی  نظــر  بــه  زیبــا 
تجربــه  کــه  را  جدیــدی  اعضــای  ســازنده 
از  نیــز  انــد  داشــته  را  ایــن ســبک  ســاخت 
تجربــه  از  تــا  گرفــت  بــه خدمــت  کار  آغــاز 
 Horizon Zero Dawn ســاخت در  او 
اســتفاده کننــد. همــه چیــز تــا کنــون در بــازی 
فوق العــاده بــا کیفیــت و بســیار زیبــا بــه نظــر 
مــی رســد امــا بــه هــر حــال تــا کنترلــر زا در 
نمیتوانیــم  نکنیــم  بــازی  و  نگیریــم  دســت 
موفقیــت  یــا  شکســت  مــورد  در  را  چیــزی 
ــم. زیــرا تمامــی  ــان کنی ــازی بــه قطعیــت بی ب
ایــن تــاش هــای ســازندگان و نتیجــه دادن 
یــا نــدادن آن هــا نهایتــا در زمانــی کــه کنترلــر 
مــی  گیرید جمــع  مــی  دســت  بــه  را  بــازی 
شــوند و برآینــد آنهــا بــرای بازیبــاز بررســی 
بــازی  انتشــار  زمــان  تــا  باســتی  مــی شــود. 
صبــر کنیــم تــا ســرانجام بتوانیــم بــه قطعیــت 

در مــورد Horizon Zero Dawn نظراتــی را 
بیــان کــرده و از نــکات مثبــت و منفــی آن 
بگوییــم. بــا امیــد ایــن کــه شــاهد یــک بــازی 
بســیار موفــق و فــوق العــاده از ســوی ســونی 
و گوریــا گیمــز باشــیم و فرنچایــزی جدیــد و 
موفــق در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای خلــق 

گــردد.
طبــق برنامــه ریــزی کــه توســط ســازندگان 
و ناشــر بــازی اعــام شــده اســت، بناســت 
 ۲۸ تاریــخ  در   Horizon Zero Dawn تــا
 )1395 اســفند  بــا 10  )برابــر   ۲۰۱۷ فبریــه 
مــارچ   ۳ تاریــخ  در  و  شــمالی  آمریــکای  در 
بــا 13 اســفند 1395( نیــز در  ۲۰۱۷ )برابــر 
انگلســتان منتشــر گــردد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــا آن مواجــه  ــازی ب کــه یعــد از تاخیــری کــه ب
گردیــد، ســازندگان بــازی طــی مصاحبــه ای 
بــا Gamespot اعــام کردنــد کــه دلیــل ایــن 
تاخیــر، انــدازه بــازی و حجــم محتــوای بــاالی 

آن بــوده اســت.
این بازی بســیار بزرگ اســت. کلی ماموریت 
بســیاری  دارد.  وجــود  بــازی  در  مختلــف 
مناطــق و محیــط هــای مختلــف و متنــوع در 
بــازی قــرار گرفتــه انــد. تعــداد بســیار زیــادی 
انــواع و اقســام ماشــین هــا و ربــات هــا در 
و  کــردن  هماهنــگ  هســتند.  حاضــر  بــازی 
ســت کــردن تمامــی ایــن هــا بــا یکدیگــر بــه 
شــیوه ای صحیــح و درســت، کاری بســیار 
ــا محتــوای بســیار  ــر اســت. م بســیار زمــان ب
زیــادی داریــم و مــی خواهیــم تــا حــد امــکان 

کیفیــت مناطــق بــازی را بــاال ببریــم.
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جوالن گاهِ خون از جِنِس َترس و جنون
حسین جعفرنیا
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دنیــای  بــر  عمیــق  نگاهــی  بخواهیــم  اگــر 
در  باشــیم،  داشــته   »Resident Evil«
ایــن ســری  از توضیحــات  نخســتین جملــه 
بایــد گفــت »Resident Evil« :دنیایــی مملــو 
از تــرس و خاطــرات بــزرگ و کوچــک اســت! 
البتــه اکنــون ایــن جملــه بایــد شــفاف ســازی 
شــود! زیــرا اکنــون دیگــر ایــن ســری مســتحق 
جملــه ذکــر شــده  نیســت. ایــن جملــه زمانــی 
را  بازی بــازان  کــه  بــود  ســری  بــه  متعلــق 
زمانــی  آن  می ترســاند.  اســتخوان  مغــز  تــا 
کــه شــبانگاه را بــا تــرس و لــرز زمزمه هــای 
دیوانــه  صداهــای  نمســیس»Nemesis«و 
کننده و مخوف بازی که در هر گوشه از آن 
وجــود داشــتند، ســر بــر بالیــن می گذاشــتیم. 
 Resident« از  ســخن  بــار  هــر  زمانــی  آن 
گیــم  از  ســریعاً  می آمــد،  میــان  بــه   »Evil
پلــی ترســناک و خــوش ســاخت آن صحبــت 
به خیــر!  زمــان  آن  یــاد  واقعــاً  می کردنــد. 
افســانه ایِ  کنســول  بــا  کــه  خاطراتــی  چــه 
و   )Play Station 1(  »1 »پلی استیشــن 
ــاد آن موقــع به خیــر  ــن ســری نداشــتیم. ی ای
کــه هــر زمــان ســر و کلــۀ »نمســیس« پیــدا 
پــا بــه فــرار  می شــد از تــرس آن بــه ناچــار 
چنیــن  ســازندگان  گویــی  می گذاشــتیم. 
لحظاتــی را از پیــش تصــور کــرده بودنــد کــه 
بــه هنــگام روبــرو شــدن بــا نمســیس، هــم 
می توانســتیم از دســت او فــرار کنیــم و هــم 
بــه مبــارزه بپردازیــم . »Resident Evil«بــا 

بــا  و  نهــاد  جدیــد  نســل  بــر  قــدم  افتخــار 
اوج خــود رســید.  بــه   »Resident Evil 4«
»Resident Evil 4«آخریــن ترس هــای ایــن 
ســری را رقــم زد. پــس از آن کــه »شــینجی 
بقــا«  و  »تــرس  ســبک  پــدر  میکامــی«، 
کــرد،  خلــق  را  ســری  ایــن  کــه  شــخصی  و 
»کپــکام« را بــه قصــد تأســیس اســتودیوی 
از  یک بــاره  ســری  ایــن  نمــود،  تــرک  خــود 
رفتــن  بــا  گویــا  رســید.  فــرش  بــه  عــرش 
باتاقــی  گرفتــار  مذکــور  ســری  »میکامــی« 
شــد کــه بــه واســطۀ اشــتباهات »کپــکام« 
هرچــه در تکاپــو بــرای نجــات بــود، بیشــتر 
در آن فــرو رفــت. دیگــر هــر کســی می دانــد 
کــه تنهــا دلیــل ایــن شکســت مــوردی جــز دور 
اصلــی  ریشــه های  از  ایــن مجموعــه  شــدن 
خــود نیســت. »Resident Evil 5« چنــان از 
ریشــه های اســتاندارد ســری دور شــد کــه بــه 
ــه خــود بنــده، یــک  عقیــدۀ بســیاری، از جمل
 Resident« !اکشــن ادونچــر« محــض بــود«
نــدارد  لزومــی  کــرد.  غوغــا)!(  کــه   »Evil 6
کنیــم، چراکــه  آن صحبــت خاصــی  دربــارۀ 
همــه چیــز مثــل روز روشــن اســت! همچنیــن 
بــه  یــک  هــر  نیــز  آن  دیگــر  نســخه های 
کــه  چــه  اگــر  شــدند.  تبدیــل  شکســتی 
دوگانــۀ »Revelation« تــا حــدی توانســتند 
ماننــد نســخه های کاســیک ســری باشــند، 
هفتیمــن  حــال  نبــود.  کافــی  آن هــم  امــا 
قــرار اســت  نســخۀ ســری معرفــی شــده و 

ــون  ــازار شــود. اکن ــۀ ب ــن مــاه بعــد روان چندی
چراکــه  کشــید.  راحــت  نفســی  می تــوان 
بــه روزهــای  قــرار اســت  ایــن نســخه  گویــا 
دیــد  از  کــه  گــردد. هرچنــد  بــاز  اوج ســری 
 »Resident Evil 7 Biohazard« بســیاری
ترســناک  تمامــاً   »Resident Evil« یــک 
می باشــد، نــه آن »Resident Evil« ســابق! 
»Resident Evil« »میکامــی« تلفیقــی بــود 
بقــا« و »اکشــن«،  و  از دو ســبک »تــرس 
ضمــن آنکــه چاشــنی شــیرین تــرس نســبت 
بــازی  پلــی  گیــم  در  بیشــتر  »اکشــن«  بــه 
 Resident Evil« تزریــق شــده بــود. امــا در
می کنــد!  فــرق  چیــز  همــه   »7 Biohazard
از  شــده  منتشــر  تریلرهــای  برســی  بــا 
»Resident Evil 7 Biohazard«، بــه طــور 
 ً اصــا بــازی  در  کــه  دیــد  می تــوان  واضــح 
چیــزی تحتِ نــام »اکشــن «، حتــی بــه مقــدار 
اســتاندارد ســری نیــز وجــود نــدارد. عنوانــی 
پیش تــر  کــه  آن چــه  مشــابه  شــخص  اول 
و  بودیــم  آن  شــاهد   »P.T« دمــوی  در 
اکنــون کــه ســازندگان بــازی ادعــا داشــته اند 
 »Resident Evil 7 Biohazard« ایــدۀ 
دســت  در  مذکــور  دمــوی  عرضــۀ  از  پیــش 
توســعه بــوده، بــر روی ایــن موضــوع مانــور 
مطلــب!  اصــل  ســر  می رویــم  و  نمی دهیــم 
آن چــه از همــان ابتــدا هــدف اصلــی تحریــر 
ــوده اســت. پــس  ــوده اســت ب ــن مطلــب ب ای

در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید...

87

Preview - پیش نمایش

گیمفا دیجیتال - آذر ۱۳۹۵



نمایشــی  بــا  امســال   »E3« در   »Resident Evil 7 Biohazard«
چنــد دقیقــه ای بــه طــور رســمی معرفــی شــد. در همــان نــگاه اول، 
»ســایلنت  شــدۀ  لغــو  عنــوان  بــه  زیــادی  بســیار  شــباهت  بــازی 
هیلــز« یــا همــان دمــوی »P.T« داشــت، بــه گونــه ای کــه جمعــی 
از طرفــداران حاضــر در ســالن کنفرانــس، تصــور می کردنــد عنــوان 
ــا محیــط بســیار تاریــک و  ــه ب ــد کوجیمــا اســت. کلبــه ای مخروب جدی
ــی بســیار جــذاب،  ــز و گیم پل ترســناک، صداگــذاری اضطــراب برانگی
همــه و همــه نویــد یــک عنــوان خــوب را می دادنــد. ســرانجام لحظــۀ 
موعــود فــرا رســید! کلمــه »VII« بــه رنــگ نارنجــی بــر صفحــۀ نمایــش 
نقــش بســت و ســپس نــام درخشــان »Resident Evil«نیــز پدیــدار 
شــد، امــا نکتــۀ تعجــب آور ایــن نمایــش، کلمــۀ »Biohazard« بــود 
کــه در ادامــۀ نــام بــازی قــرار داشــت. می دانیــم هــر دو کلمــه یــک 
معنــی را می دهنــد، منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه نــام بــازی را در غــرب 
»Resident Evil« می خواننــد و در ژاپــن »Biohazard«. توضیــح 
منطقــی ای در رابطــه بــا ایــن موضــوع وجــود نــدارد، امــا می تــوان ایــن 
نــام را نمــادی بــرای بازگشــت بــه ســری بــه ریشــه ها دانســت. گویــی 

ســازندگان پــس از ســال ها باألخــره بــه خــود آمده انــد. 

ــو در افــق ســری خواهیــم  در ایــن نســخه مــا شــاهد چشــم اندازی ن
بــود. گیم پلــی بــازی بــه طــور کلــی وارد بُعــد جدیــدی شــده اســت و از 
همــه مهم تــر، تغییــرات زیــادی را نیــز بــه دوش می کشــد. بســیاری از 
ایــن تغییــرات همــان مکانیزم هــای ســایر عناویــن ســری هســتند کــه 
بــه لطــف ســازندگان در ایــن نســخه بــه طــور کلــی بهبــود یافته انــد. 
همچنیــن دیگــر خبــری از آن »Resident Evil« اکشــن نیســت و در 

ایــن زمینــه نیــز بــازی بــه طــور کلــی تغییــر کــرده اســت.
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بــا مشــاهدۀ تریلرهــای بــازی، اولیــن نکتــه ای کــه بــه چشــم می خــورد 
تغییــر زاویــۀ دوربیــن از دیــد ســوم شــخص بــه دیــد اول شــخص 
اســت. بــه نظــر می رســد ســازندگان بــا اعمــال چنیــن کاری قصــد 
کننــد.  القــا  بازی بــازان  بــه  از گذشــته  بهتــر  را  تــرس  دارنــد حــس 
همچنیــن در همــان ابتــدا تأییــد شــد کــه ایــن عنــوان از هدســت 
 Play Station( »واقعیت مجازیِ ســونی یعنی »پلی استیشــن وی آر
VR( نیــز پشــتیبانی خواهــد کــرد. بلــه درســت خواندیــد! دیــد اول 
شــخص بــازی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه ســازندگان بــه راحتــی 
بتواننــد بــر روی ایــن قابلیــت بــه خوبــی کار کننــد و تجربــۀ بهتــری از 
واقعیــت مجــازی را بــه ارمغــان آورنــد. مطمئنــاً ایــن یــک خبــر خــوش 
بــرای بازی بــازان خواهــد بــود، چراکــه چنیــن قابلیتــی بــه تجربــۀ هــر 
ــم،  ــز ذکــر کردی ــر نی ــد. همانطــور کــه پیش ت ــازی می افزای ــر ب چــه بهت
بــازی از تغییــرات زیــادی بهــره می بــرد. از مهم تریــن ایــن تغییــرات 
می تــوان بــه المان هــای مخفــی کاری اشــاره نمــود. ایــن المــان در کنــار 
زاویــۀ دیــد اول شــخص رنــگ و روی تــازه ای بــه خــود دیــده اســت. 
در تریلرهــای بــازی گرچــه کــه مــا اصــا شــاهد مخفــی کاری نبودیــم، 
امــا ســازندگان وعــده داده انــد در نســخۀ نهایــی بــازی المان هــای 
مخفــی کاری نقــش بســیار حیاتــی در بقــای بازی بــاز دارد. بــد نیســت 
بدانیــد کــه در نســخه های پیشــین بســیار کــم پیــش می آمــد کــه 
از  یکــی  ایــن  و  ببریــم  بهــره  مخفــی کاری  المان هــای  از  بخواهیــم 
ده هــا عامــل ناراضــی بــودن بازی بــازان بــه شــمار می رفــت. همچنیــن 
مکانیــزم جســت و جــو در محیــط بــازی نیــز پیشــرفت چشــم گیری 
داشــته اســت، برخــاف اینکــه در نســخه های قبلــی ایــن مکانیــزم 
نقــش کم رنگ تــری داشــت و تنهــا در برســی میزهــا و کمدهــا خاصــه 

می شــد، حــال مکانیــزم ذکــر شــده در ایــن نســخه تغییــرات بســیار 
نقــش مهمــی  قابلیــت  ایــن  مــی رود  انتظــار  و  اســت  کــرده  زیــادی 
در بــازی داشــته باشــد. البتــه بایــد بدانیــد کــه ســازندگان اذعــآن 
داشــته اند، هماننــد المان هــای مخفــی کاری، جســت و جــو در محیــط 
بــازی نقــش مهمــی در پیش بــرد بــازی و حــل کــردن معماهــا دارد 
کــه بــه نظــر می رســد انتظاراتمــان از ایــن موضــوع بــر آورده شــده 
اســت.»کپکام«، اســتودیوی ســازندۀ بــازی، پیش تــر مدعــی بــود کــه 
»Resident Evil 7« دارای عناصــر کلیــدی ســری خواهــد بــود و یکــی 
 »Resident Evil 1« از عناوینــی کــه ســازندگان از آن الگــو گرفته انــد
اســت. ایــن موضــوع بــه خوبــی در تریلرهــای بــازی قابــل مشــاهده 
اتمســفر جاکــم  و  بــازی  اطــراف  اســت، طراحــی کاســیک محیــط 
بــر آن از جملــه کلبــه ای کــه داســتان بــازی در آن روایــت می شــود، 
مشــابه عمارتــی اســت کــه پیش تــر در »Resident Evil 1« شــاهد 
بدین لحظــه  تــا  دشــمنان  مصنوعــی  هــوش  زمینــۀ  در  بودیــم.  آن 
اطاعاتــی در دســترس نداریــم، امــا در مــورد دشــمنان بایــد گفــت 
کــه ســازندگان بــه طــور کلــی آن  هــا را از ابتــدا طراحــی کرده انــد و 
دیگــر شــاهد آن زامبــی تکــراریِ و یــا موجــودات جهــش یافتــۀ گذشــته 
بــازی  از  بــه تریلرهایــی کــه تاکنــون  بــا توجــه  نیســتیم. همچنیــن 
منتشــر شــده اســت، بــه نظــر می رســد دیگــر شــاهد بــاس فایت هــای 
ســابق ســری نیــز در ایــن نســخه نخواهیــم بــود. البتــه چنیــن چیــزی 
ــه اتمســفر و نحــوۀ  ــا توجــه ب نیــز چنــدان تعجــب برانگیــز نیســت! ب
روایــت بــازی،دور از ذهــن اســت کــه بازی بــاز بــدون هیــچ قابلیــت 

اکشــنی در مســیر خــود بــه یــک بــاس قدرتمنــد بــر بخــورد.

بیشــتر  می رســد  نظــر  بــه  کــه  این گونــه 
زمینــی  در  واقــع  خانــه ای  در  بــازی،  رونــد 
زراعــی دنبــال می شــود. ایــن عمــارت دارای 
زیــر  اتاق هــا،  از  اعــم  مختلفــی  مکان هــای 
بــاز  محوطه هــای  و  شــیروانی  زیــر  زمیــن، 
اســت کــه همــه و همــه دارای جــوی تاریــک و 
ســنگین هســتند. یکــی از مهم تریــن عناصــر 
تــرس در بــازی نیــز همیــن مکان هــای تاریــک 
و آکنــده از وحشــت خواهــد بــود. همچنیــن 
در  ســازندگان،  صحبت هــای  بــه  توجــه  بــا 
بــازی مکان هــای زیــادی بــرای جســت و جــو 
و کشــف کــردن وجــود دارد. بایــد گفــت کــه 
قابلیــت جســت و جــو در محیــط بــازی حــس 
تــازه ای را نســبت بــه نســخه های کاســیک 
ــه گیم پلــی می دهــد. شــیوۀ حمــات  ســری ب
بــازی دیگــر آن شــیوۀ کلیشــه ای  دشــمنان 
بــود. جــا دارد اضافــه کنیــم  قبــل نخواهــد 
کــه در اکثــر مواقــع رو در رو شــدن بــا آن هــا، 
بازی بــاز ســاح خاصــی بــرای دفــاع از خــود 
نــدارد و بــه ناچــار بایــد فــرار کنــد. البتــه ایــن 

بــازی  در  اصــا  مــا  کــه  نیســت  بــدان معنــا 
بــر  پیش تــر  نیســتم!  اکشــنی  شــاهد هیــچ 
ایــن اشــاره داشــتیم کــه ایــن نســخه هماننــد 
نســخه های کاســیک ســری، تلفیقــی از دو 
ســبک »تــرس و بقــا« و »اکشــن« اســت، 
 Resident Evil 7« امــا بــا ایــن تفــاوت کــه
ســبک  از  بیشــتری  درصــد   »Biohazard
»تــرس و بقــا« را، نســبت بــه بخــش اکشــن 
بــازی در اختیــار دارد. بــه همیــن ترتیــب مــا 
اکشــن  شــاهد صحنه هــای  کم تــر  بــازی  در 
از  جزئــی  همیشــه  ســاح  بــود.  خواهیــم 
کــه  گونــه ای  بــه  اســت،  بــوده  ســری  ایــن 
می تــوان آن را یکــی از عناصــر کلیــدی ســری 
خطــاب کــرد. کارگــردان بــازی، تأییــد کــرده 
بــازی شــاهد مقــدار  ایــن  اســت کــه مــا در 
بســیار محــدودی از مهمــات خواهیــم بــود. 
دیگــر خبــری از آن مسســل های بــا خشــاب 
تمــام نشــدنی و آر پی چــی نیســت، چــرا کــه 
بــازی در میــدان نبــرد دنبــال نمی شــود!  در 
فقــط   »Resident Evil 7 Biohazard«

ســاح هایی ماننــد: هفــت تیــر، شــات گان، 
شــعله افکن هــا و مــواد منفرجــه وجــود دارد 
کــه جــز دســته ســاح های خانگــی محســوب 
می شــوند. جــای دارد اضافــه کنیــم کــه چاقــو، 
ســاح های  جــز  کــه  و...  میلــه  چــوب،  اره، 
ــد.  ســرد هســتند نیــز در دســترس قــرار دارن
بایــد  بــا وجــود چنیــن ســاح هایی  مطمئنــاً 
بســیار  صحنه هــای  بــا  بــازی  یــک  منتظــر 
بــازی  پیــش  چنــدی  باشــیم!  نیــز  خشــن 
بــزرگ ســاالن را دریافــت  رده بنــدی ســنی 
ــاک شــده،  نمــود و در بیانیــه ای کــه اکنــون پ
ESRB وجــود صحنه هــای دلخراشــی ماننــد 
انســان های بــه دار آویختــه شــده، تکه هایــی 
از بــدن انســان و قطــع کــردن اعضــای بــدن را 
دلیــل آن دانســته اســت. همچنیــن در کنــار 
ایــن موضــوع اســتفاده از الفــاظ رکیــک نیــز 
یکــی دیگــر از عوامــل درج چنیــن رده بنــدیِ 

ســنی بــرای بــازی اســت. 
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چنــدی بعــد از معرفــی بــازی، »کپــکام« بــه 
ــازی،  ــا محیــط ب ــازان ب منظــور آشــنایی بازی ب
تحت عنــوان  آن  را   دمــوی  از  نســخه ای 
در   ،»Resident Evil Beginning Hour«
 Play( پــاس«  »پلی استیشــن  ســرویس 
Station Plus( منتشــر نمــود. گیم پلــی ایــن 
نســخه را در یــک کام می تــوان عالــی خطــاب 
کــرد! همه چیــز طبــق وعده هــای ســازندگان 
بــود و اصــا هیــچ کــم و کســری  نیــز دیــده 
نمی شــد. ضمــن آنکــه »کپــکام« گفتــه اســت 
کــه بازی بــازان در نســخۀ نهایــی بــازی شــاهد 
پیشــرفت بیش تــری نیــز خواهنــد بــود. وقایــع 
نســخۀ دمــو در کلبــه ای مخروبــه بــه وقــوع 
می پیونــدد کــه مــا در آن بــه خوبــی شــاهد 
بــه  بودیــم.  ترســناکی  و  خــاص  اتمســفر 
شــخصه پــس از ســال ها باالخــره بــار دیگــر 
حــس تــرس را در ایــن ســری احســاس کــردم. 
تاش هــای  از  بخشــی  تنهــا  دمــو  نســخۀ 
شــبانه روزِ ســازندگان اســت. اگــر بــا توجــه 
بــه صحبت هــای ســازندگان، گیم پلــی بــازی 
بــا  باشــد،  شــده  داده  وعــده  مــوارد  دارای 
 Resident Evil« ،قاطیعــت می تــوان گفــت
شــد  خواهــد  همان چیــزی   »7 Biohazard
را  انتظــارش  طرفــداران  سال هاســت  کــه 

می کشــند.
همــۀ تغییــرات و المان هایــی کــه در بخــش 
داســتانی  نیازمنــد  کردیــم،  ذکــر  گیم پلــی 
جــذاب و پــر رنــگ و لعــاب هســتند که توســط 

و  بــوده  دار  معنــا  بــازی،  در  اتفــاق  هــر  آن 
هــدف اصلــی آن مشــخص شــود. مســئولیت 
 Richard« آقــای  را  بــازی  نویســندگی 
همچــون  عناوینــی  نویســندۀ   ،»Pearsey
»F.E.A.R« و »Spec Ops: The Line« بــر 
عهــده دارد. ایــن نخســتین بار اســت کــه یــک 
فــرد غربــی وظیفــۀ نویســندگی جدیدتریــن 
عنــوان ایــن ســری را بــر عهــده گرفتــه.  امــا 
بــازی  ماجــرا از چــه قــرار اســت؟ جریانــات 
پــس از وقایــع نســخۀ ششــم، در خانــه ای 
واقــع در زمینــی زراعــی، واقــع در شــهر دالــوی 
بــا توجــه  ایالــت لوئیزیانــا دنبــال می شــود. 
نحــوۀ  از  بدین لحظــه  تــا  کــه  اطاعاتــی  بــه 
روایــت بــازی منتشــر شــده اســت، بــازی مــا را 
 )Ethan( »در نقــش شــخصی بــا نــام »اتــان
در  بــازی  کــه  مکانــی  در  کــه  می دهــد  قــرار 
آن جریــان دارد، در پــی پیــدا کــردن همســر 
خــود اســت. البتــه در ایــن میــان، داســتان 
شــخصیت دیگــری نیــز روایــت می شــود کــه 
گویــی جریانــات مربــوط به خــود را دارد، البته 
نشــده  مشــخص  شــخص  ایــن  نــام  هنــوز 
اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه »اتــان« بــر 
ســری  ایــن  اصلــی  قهرمانــان  دیگــر  خــاف 
نیســت.  برخــوردار  زیــادی  مهارت هــای  از 
تاکنــون اطاعــات دیگــری از چگونگــیِ و رونــد 
داســتان بــازی منتشــر نشــده اســت، امــا مــی 
دانیــم کــه ایــن بــار دیگــر خبــری از ســازمان 
معــروف  قهرمانــان  و   »B.S.A.A« گــروه  و 

رنــگ  زمانــی  موضــوع  ایــن  نیســت.  ســری 
کــه صداپیشــۀ  بــه خــود می گیــرد  واقعیــت 
 )Leon S Kenedy( کنــدی«  اس  »لئــون 
طــی مصاحبــۀ خــود بــا یکــی از وبســایت های 
خارجــی، اذعــان داشــت کــه هیــچ نقشــی در 
نــدارد.   »Resident Evil 7 Biohazard«
بــه نظــر می رســد عــاوه بــر گیم پلــی بــازی، 
تحــوالت  دچــار  نیــز  آن  داستان ســرایی 
بزرگــی شــده اســت. بــه گفتــۀ ســازندگان، 
در ســر تــا ســر داســتان بــازی اتفاقــات غیــره 
منتظــره روی می دهنــد کــه اصــا قابــل پیــش 
بینــی نخواهنــد بــود. چنیــن موضوعــی نیز در 
تریلرهــای بــازی بــه طــور واضــح قابــل دیــدن 
تصویــر  تریلرهــا  جــای  جــای  در  هســتند. 
دخترکــی بــه نمایــش در می آیــد کــه بــه نظــر 
داســتان  در  مهمــی  نقــش  نیــز  او  می رســد 
ابهامــات  دختــرک  ایــن  وجــود  دارد.  بــازی 
بســیار زیــادی را بــرای بازی بــازان بــه وجــود 
نقشــی  چــه  و  کیســت؟  او  اســت!  آورده 
زمــان  تــا  مســلماً  دارد؟  بــازی  داســتان  در 
ــازی ایــن ســئواالت بی جــواب باقــی  عرضــۀ ب
از  شــده  منتشــر  اطاعــات  مانــد.  خواهنــد 
ــه همین جــا ختــم می شــوند  ــازی ب داســتان ب
و اطاعــات زیــادی از ســوی ســازندگان بــه 
 Resident« بیــرون درز نکــرده اســت. یــک
Evil« بــدونِ حضــور شــخصیت های اصلــی 

ســری. بــه نظــر جالــب می رســد!
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از نــکات دیگــری کــه باعــث شــده بــازی بســیار هیجانــی و اضطــراب برانگیــز 
شــود، صداگــذاری خــاص بــازی اســت.  ســازندگان بــر ایــن باورنــد کــه صــدا 
بیشــتر از تصویــر مخاطــب را می ترســاند. از ایــن رو آن هــا تمرکــز شــایانی 
ــز  ــازی نی ــازی داشــته اند. همیــن امــر در تریلرهــای ب ــر روی صداگــذاری ب ب
قابــل مشــاهده اســت. بــه نظــر می رســد دیگــر شــاهد آن صداگذاری هــای 
گذشــته نیســتیم، کــه تنهــا در شــلیک گلولــه، انفجــار و ناله هــای انســان ها 
خاصــه می شــدند. حــال ســازندگان ســعی بــر ایــن داشــته اند تا با اســتفاده 
از صداگــذاریِ حرفــه ای، صداهــای بســیار مبهمــی را خلــق کننــد تــا حــس 
تــرس بهتــر بــه مخاطبــان منتقــل شــود. در رابطــه بــا موســیقی بــازی بایــد 
گفــت کــه تاکنــون اطاعاتــی از جانــب ســازندگان بــه بیــرون درز نکــرده 
اســت و بایــد تــا انتشــار اطاعــات بیشــتر از ایــن بخــش و معرفــی ســازنده 
موســیقی بــازی صبــر کنیــم. از ایــن بحــث کــه فارغ شــویم، بــه گرافیک بازی 
می رســیم. همیشــه عــاوه بــر صداگــذاری، گرافیــک و نحــوۀ طراحــی محیــط 
در عناویــن هم ســبک، نقــش بســیار مهمــی در خوفنــاک تــر جلــوه دادن 
 Resident« ،آن هــا و فضاســازی بهتــر بــازی دارد. بــه لطــف ســازندگان
Evil 7 Biohazard« قــرار اســت جلــوه گاه طراحــی محیــط بســیار ترســناک 
باشــد. آنگونــه کــه بازی بــازان را تــا مغــز اســتخوان می ترســاند! انجیــن 
گرافیکــی بــازی همــان »RE Engine« معــروف اســت کــه ســازندگان آن 
را پیشــرفته تر کــرده و قــرار اســت گرافیکــی مطابــق انتظــار طرفــداران در 
نســل هشــتم را فراهــم کننــد. در ایــن نســخه دیگــر شــاهد انتشــار بــازی 
بــر روی پلتفرم هــای نســل هفــت نخواهیــم بــود، از ایــن رو ســازندگان 
مــی تواننــد بــا تمرکــز بیشــتری بــر روی جزییــات گرافیکــی و کیفیــت بســیار 

بــاالی محیــط بــازی کار کننــد.
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بــا توجــه بــه تریلرهــای بــازی، بیشــتر محیط هــای آن در تاریکی مطلق 
بــه ســر می برنــد. طراحــی محیط هــا نیــز خــوب کار شــده اند و حــس 
تــرس نهفتــه در جــو بــازی بــه خوبــی منتقــل می شــود. همانطــور 
دشــمنان  در  زیــادی  بســیار  تغییــرات  کردیــم،  ذکــر  پیش تــر  کــه 
بــازی دیــده می شــود، یــا بــه عبــارت دیگــر ســازندگان از نــو آن هــا را 
طراحــی کرده انــد. همچنیــن نورپــردازی بــازی کــه یکــی از مهم تریــن 
المان هــای عناویــن »تــرس و بقــا« بــه شــمار می آیــد، بــدون نقــص 
 »Beginning Hour« انجــام شــده  اســت. ایــن موضــوع در دمــوی
بــه طــور واضــح قابــل مشــاهده اســت. از ایــن مــوارد کــه بگذریــم، 
طراحــی اشــیاء و آیتــم هــای موجــود در محیــط نیــز بــه نوبــۀ خــود 
حرفــی بــرای گفتــن نگذاشــته اند! افکت هــای خــون، بــا توجــه بــه 
آن کــه بــه میــزان بســیار زیــاد در بــازی دیــده می شــود، بســیار خــوب 
خلــق شــده اند. ســایه زنی ها نیــز در حــد قابــل قبولــی کار شــده اند 
و آن حــس واقع گرایانــۀ بــازی را بــه خوبــی منتقــل می کنــد. بــه نظــر 
می رســد همه چیــز عالــی طراحــی شــده اســت. هــر چیــزی کــه در 
ــا واقعیــت مــو نمی زنــد! در انتهــا بــد نیســت  ــازی یافــت می شــود ب ب
ــازی را  ــار صحبــت هــای ســازندگان، مــا گرافیــک ب ــد کــه در کن بدانی
طبــق آن چــه کــه در دمــوی »Beginning Hour« قابــل مشــاهده 
بــود، بررســی کردیــم. بــه همیــن ســبب احتمــال آن کــه در نســخۀ 

ــاد اســت. نهایــی بــازی شــاهد گرافیــک بهتــری نیــز باشــیم زی
از گیم پلــی اول شــخص بــازی گفتیــم، تــا گرافیــک عالــیِ آن! همگــی 
بــه نوبــۀ خــود بســیار بهتــر از گذشــته شــده اند و ایــن موضــوع را 
می تــوان بــه خوبــی در تریلرهــای بــازی دیــد. البتــه نبایــد منکــر آن 
 »Resident Evil« آن   »Resident Evil 7 Biohazard« کــه بــود 

کاســیک نخواهــد شــد، امــا پتانســیل ایــن را خواهــد داشــت کــه 
بــه موفقیت هــای بســیاری دســت یابــد. تاکنــون کــه همــه  چیــز نویــد 
یــک بــازی موفــق را می دهــد و نمی تــوان از آن چشــم پوشــی کــرد! 
»Resident Evil 7 Biohazard« قــرار اســت گام هــای جدیــدی را بــه 
ســوی آینــدۀ ایــن ســری بــردارد و اگــر توســط منتقدیــن مورد تحســین 
 Resident« قــرار گیــرد، بــا قاطعیــت می تــوان گفــت دوران شکســت
Evil« پــس از ســال ها باألخــره یایــان می پذیــرد. صحبت هایــی کــه 
کردیــم همگــی بــر پایــۀ آن چــه اســت کــه ســازندگان گفتــه انــد و در 
تریلرهــای بــازی مشــاهده کــرده ایــم. البتــه  بخــش دیگــرب از  آن 
نیــز بــه دمــوی بــازی تعلــق داشــت. اکنــون کمــی زود اســت کــه بــا 
قاطعیــت بگوییــم » »Resident Evil 7 Biohazard« بــدون شــک 
نــدارد و  آینــده خبــر  از  موفــق خواهــد شــد.« چراکــه هیــچ کــس 
 Watch« نمی تــوان زود تصمیــم گیــری کــرد. ممکــن اســت حماســۀ
نــام »کپــکام« ثبــت  بــا  ایــن دفعــه   »No Man Sky« و»Dogs 1
 Resident Evil 7« شــود! هیــچ چیــز معلــوم نیســت! امــا امیدواریــم
Biohazard« موفــق شــود تــا مــن و امثــال مــن کــه طرفــدار پــر و پــا 
قــرص ایــن ســری هســتیم، در جــواب شــخصی کــه از مــن می پرســد 
»»Resident Evil 7 Biohazard« چگونــه اســت؟« بــا افتخــار ســرم 
را بلنــد کنــم و بگویــم: » »Resident Evil 7 Biohazard« خاســتگاه 
تــرس، محفــل تجــارب نــو و پدیــد آورنــدۀ یــک عمــر خاطــر اســت.«
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خاطــرات بــرای مــا خیلــی عزیــز هســتند. چــه 
تلــخ و چــه شــیرین ایــن خاطــرات هســتند 
کــه مــا را شــکل مــی دهنــد و همــان اتفاقاتــی 
کــه  زمانــی  هســتند،  خاطــره  اکنــون  کــه 
در زندگــی مــا رخ داده انــد شــخصیتی بــه 
اکنــون هســتیم را شــکل داده  کــه  شــکلی 
خــود  زندگــی  طــول  در  شــخصی  هــر  انــد. 
بــه  خــود  بــا  را  خاطــرات  اقســام  و  انــواع 
دوش مــی کشــد و بــا یــادآوری برخــی از آنهــا 
لبخنــدی بــر لبــش مــی نشــیند و بــا بهضــی از 
آنهــا، آهــی از تــه دل مــی کشــد. کولــه بــار مــا 
بازیبــازان نیــز پــر اســت از همیــن خاطــرات. 
اکثــرا  زمینــه  ایــن  در  البتــه  کــه  خاطراتــی 
بــازی  شــیرین هســتند ومعمــوال در زمینــه 
هــای رایانــه ای بازیهــای خاطــره مــی شــوند 
کــه قدرتمنــد بــوده انــد و خاطراتــی شــیرین 
و  ضعیــف  هــای  بــازی  نــه  انــد،  زده  رقــم 
شکســت خــورده کــه زود از یــاد مــا مــی رونــد.

و  ســن  اقتضــای  بــه  بازیبــازان  مــا  تمامــی 
ســالی کــه داریــم و دوره ای کــه در آن بــازی 
کــردن را آغــاز کــرده ایــم، تعــدادی خاطــرات 
بســیار شــیرین از عناوینــی داریــم کــه قدیــم 
ــم و حــال، شــدیدا  ــه کــرده ای آن هــا را تجرب

گرفتــه  خــود  بــه  نوســتالژی  بــوی  و  رنــگ 
انــد. عناوینــی کــه هــر گاه از آن هــا یــاد مــی 
بخیــر!  یــادش  گوییــم »واااای!  مــی  کنیــم، 
چــه بــازی بــود. بــه اینهــا مــی گفتنــد بــازی.« 
اگــر از بازیبــاران قدیمــی تــر و هــم دوره هــای 
لیســت  را در  بــازی  باشــید، قطعــا دو  مــن 
داریــد  کــردم  عــرض  کــه  عناوینــی  همیــن 
یــادآوری آن هــا طعــم شیرینشــان را  بــا  و 
ــر  ــی نظی ــی ب ــد. عناوین ــوز بــه خاطــر داری هن
و شــاهکارهایی هنــری بــه نــام هــای Ico و 
دو  هــر  کــه   Shadow of the Colossus
ــرای کنســول افســانه ای پلــی استیشــن ۲  ب
منتشــر شــده و توســط ســازنده ای توانمنــد 
بــه نــام فامیتــو اوئــدا و Team Ico ســاخته 
شــده بودنــد. ایــن دو بــازی در دفتــر خاطرات 
تجربــه  را  هــا  آن  زمــان  همــان  در  کــه  مــا 
کــرده ایــم جــزو عناویــن درخشــان هســتند 
و البتــه در دفتــر تاریــخ نیــز جــزو درخشــان 
تریــن بــازی هــای ایــن صنعــت و هنــر هشــتم 
محســوب مــی گردنــد. بــازی هایــی کــه در 
تاریــخ کمتــر ماننــد آن هــا داریــم و همیشــه و 
در هــر مجمــع و محفــل گیمــی از آن هــا بــه 

ــاد مــی شــود. نیکــی ی

حــال در نظــر بگیریــد بعــد از مدتهــا از عرضــه 
ایــن دو بــازی کــه در نســل ششــم منتشــر 
ســازنده  تیــم  و  کارگــردان  بودنــد،  شــده 
حــال  در  کــه  کننــد  اعــام  عناویــن  همــان 
 ۳ مــا  هســتند  جدیــد  بــازی  یــک  ســاخت 
گانــه عناویــن خــود را کامــل نماینــد و ســپس 
نیــز تریلــری را از بــازی جدیــد خــود بــرای مــا 
نمایــش دهنــد کــه دنیــا را مســحور زیبایــی و 
جذابیــت و هنــر خــود کنــد. هایــپ بــه حــد 
اعــا مــی رســد و هــر روز و در هــر مراســمی 
منتظریــم تــا خبــری از آن بشــنویم امــا نــه، 
خبــری نیســت. بعــد از مدتــی بســیار طوالنــی 
مــی شــنویم کــه احتمــاال بــازی کنســل شــده 
اســت. آخــر چــرا؟ مــا عاشــقش بودیــم.... 
دلمــان مــی شــکند. ایــن همــه صبــر کردیــم 
یــاد  و  شــدیم  هایــپ  و  دیدیــم  ویدئــو  و 
خاطــرات قدیــم کــه قــرار بــود دوبــاره زنــده 
شــوند کردیــم تــا اخــر بــازی کنســل شــود؟ 
مدتــی مــی گــذرد، بارقــه ای از امیــد میبینیــم. 
قــررا  بــازی  ســاخت،  حــال  در  هنــوز  بــازی 
نســل هفتــم  از  فقــط  اســت عرضــه شــود 
از  اســت.  کــرده  پیــدا  جهــش  هشــتم  بــه 
بــه آســمان مــی ســاییم و  خوشــحالی ســر 
تمــام امیــد مــرده در دلمــان بیــدار مــی شــود و 
چشــم انتظــار تریلــر و ویدئــو و خبــری جــدی 
از ســازندگان هســتیم. ویدئوهایــی جدیــد 
از گیــم پلــی بــازی و ... پخــش مــی شــود و 
بــا دیــدن هــر کــدام شــوق و ذوقمــان بیشــتر 
مــی شــود. گویــا دیگــر ایــن بــار جــدی اســت. 
یــک  انتهــای  در  شــود،  مــی  بهتــر  اوضــاع 
ویدئــوی بــازی تاریــخ انتشــار نمایــش داده 
ــازی دارای تاریــخ انتشــار شــده  مــی شــود، ب
اســت. دیگــر اوضــاع خیلــی جــدی اســت. مــی 
گــذرد تــا چنــد روز پیــش خبــری میخوانیــم بــا 
ایــن مضمــون کــه بــازی اصطاحــا گلــد شــده 
اســت و ســاخت آن تمــام شــده اســت. دیگــر 
خیالمــان بــرای همیشــه راحــت اســت. بــازی 
منتشــر خواهــد شــد... مــا خوشــحالترینیم.
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ایــن چنــد ســطر حکایــت مــا و عنوانــی بــه 
نــام The Last Guardian اســت. حکایتــی 
چندیــن ســاله کــه از ۲۰۰۷ شــروع شــد و تــا 
همیــن چنــد روز قبــل کــه خبــر اتمــام ســاخت 
بــازی را شــنیدیم ادامــه یافــت. تاریــخ انتشــار 
کــه ســال هــا  تاریــخ موعــود  بــازی، همــان 
بــرای تاییــد شــدنش صبــر کــرده بودیــم، دارد 
 The Last نزدیــک مــی شــود. دیگــر ایــن بــار
توانیــم  مــی  و  دیــد  را خواهیــم   Guardian
 Team Ico بــا بــازی جدیــد فامیتــو اوئــدا و
لذتــی جدیــد بــا چاشــنی خاطــره و نوســتالژی 

را تجربــه کنیــم.

تاریــخ بــه مــا مــی گویــد معمــوال عناوینــی کــه 
ساختشــان ســال هــا و ســال هــا بــه طــول 
بیانجامــد و چنــد بــار کنســلل شــوند و بــاز 
از ســر گرفتــه شــوند و ... عناویــن موفقــی 
از کار در نخواهنــد آمــد مخصوصــا اگــر بــازی 
باشــند کــه طرفــداران زیــادی دارد و توســط 
اســت.  شــده  ســاخته  بــزرگ  ای  ســازنده 
زیــرا کــه ایــن عناویــن در طــول ســال هــا آن 
قــدر انتظــاری کــه طرفــداران بریــا بــازی مــی 
ان  و  دارد  بهایــی  ســازندگان  بــرای  کشــند 
بهــا، باالرفتــن انتظــار و توقــع جامعــه گیــم از 
آن عنــوان اســت. از طرفــی دیگــر شــاید ایــده 
ــازی در ســال هــا قبــل جــذاب  ســاخت آن ب
از  امــا بعــد  بــوده اســت  و دســت نخــورده 
گذشــت چندیــن ســال ممکــن اســت دیگــر 
در زمــان عرضــه آن تازگــی و نــو بــودن را بــا 
خــود بــه همــراه نداشــته باشــند و بازخــوردی 
را کــه چنــد ســال قبــل ممکــن بــود دریافــت 

ــد. ــد، دیگــر کســب نکنن کنن

مطلــب  ایــن  ابتــدای  در  تــا  اســت  بهتــر 
 The Last Guardian اطاعاتی کلی از بازی
را بــرای شــما عزیــزان بیــان کنیــم تــا بیشــتر با 
 The Last .ــوان آشــنا شــوید کلیــت ایــن عن
Guardian عنوانــی اکشــن ماجرایــی اســت 
 genDESIGN and SIE Japan کــه توســط
Studio ســاخته شــده اســت و قــرار اســت تــا 
 Sony Interactive Entertainment توســط
طــور  بــه   ۴ استیشــن  پلــی  کنســول  بــرای 
عرضــه  تاریــخ  گــردد.  منتشــر  انحصــاری 
بــازی چنــد مرتبــه بــا تاخبــر مواجــه گردیــد 
امــا ســرانجام خبــر رســید کــه ایــن عنــوان 
در  قطعــی  طــور  بــه  و  اســت  شــده  گلــذ 
بایــد  بــا.....  برابــر   ۲۰۱۶ دســامبر   ۶ تاریــخ 
منتظــر انتشــار آن باشــیم. کارگردانــی بــازی 
آقــای  برعهــده  شــد  ذکــر  کــه  همانگونــه 
Fumito Ueda اســت و در ایــن بــازی نیــز 
عناویــن  خــاص  امضــای  کامــا  تــوان  مــی 
 Ico )2001( and Shadow قبلــی او یعنــی
of the Colossus )2005( از لحاظ استایل 
هنــری، زمینــه بــازی و المــان هــای گیــم پلــی 

را مشــاهده کــرد.

بــر  را  ای  پســربچه  کنتــرل  شــما  بــازی  در 
عهــده داریــد کــه بــا یــک موجــود غــول پیکــر 
ــه  ــده نیمــه پســتاندار ب افســانه ای نیمــه پرن

نــام تریکــو همــراه و دوســت اســت و بایــد بــا 
ــا همراهــی هــم از دســت  کمــک یکدیگــر و ب
هســتند  هــا  آن  دنبــال  بــه  کــه  گاردهایــی 
بگریزنــد و راه خــود را بــاز کننــد. شــما باید در 
بــازی کامــا بــا تریکــو بــه ماننــد یــک حیــوان 
واقعــی رفتــار کنیــد و مثــا بــا کشــیدن او بــه 
ســمت غــذا و هدایــت کــردن او، کاری کنیــد 
تــا بــه پلتفــرم هــای باالتــر بــرود و یــا جــای آن 

ــد و .. هــا را عــوض نمای

The Last Guardian از ســال ۲۰۰۷تاکنون 
بــوده  ســاخت  حــال  Team Icoدر  توســط 
اســت و در مراســم E3 ســال ۲۰۰۹ معرفــی 
ــه  ــا ایــن هــدف کــه در ســال ۲۰۱۱ ب ــد ب گردی
طور انحصاری برای پلی استیشن ۳ منتشر 
شــود. از آن زمــان تاکنــون بــازی از تاخیرهــا 
و اتفاقــات زیــادی جــان ســالم بــه در بــرده 
 Team Ico و دیگــر اعضــای Fumito .اســت
از ســونی جــدا شــدند و کمبودهــای پلتفــرم 
نســل هفتــم بــرای ســاخت بــازی، باعــث شــد 
تــا آنهــا در ســال ۲۰۱۲ پلتفــرم مقصــد بــازی 
 Ueda .را بــه پلــی استیشــن ۴ تغییــر دهنــد
و اســتودیوی وی بــا نــام genDESIGN کــه 
 Team Ico ســایق  اعضــای  از  تعــدادی  از 
تشــکیل شــده بــود مجــددا ســاخت بــازی را 
ادامه دادند و ســرانجام در مراســم E3 ســال 
۲۰۱۵ بــود کــه بــازی مجــددا معرفــی شــد و 
بیــن هــواداران  را  از شــور و شــوق  موجــی 
ایجــاد کــرد. ایــن بــار قــرار شــد تــا بــازی بــه 
صــورت جهانــی در ســال ۲۰۱۶ منتشــر گــردد 
رخ  ســرانجام  نیــز  اتفاقــا  همیــن  گویــا  و 

خواهــد داد.

بــه   The Last Guardian بــازی  داســتان 
توســط  گونــه  بــک  فلــش  روایــت  صــورت 
یــک مــرد ســالخورده روایــت مــی شــود کــه 
یــک پســربچه  کــه  از زمانــی  را  تجربیاتــش 
بــوده اســت و بــا موجــودی غــول پیکــر آشــنا 
موجــودی  کنــد.  مــی  تعریــف  اســت  شــده 
عجیــب کــه از لحــاظ کلــی شــبیه بــه گریفیــن 
ایــن  تامگــذاری  دارد.  نــام  تریکــو  و  اســت 
میتــوان  و  اســت  جالــب  بســیار  موجــود 
برداشــت هــای بســیار مختلــف و متفاوتــی 

را بــه آن نســبت داد. نــام وی مــی توانــد بــه 
عنــوان »زندانــی« )toriko(، »بچــه پرنــده« 
»پرنــده«  از  ترکیبــی  یــا  و   )tori no ko  (
)tori( و »گربــه« )neko( برداشــت شــود کــه 
همگــی مرتبــط و بــه نوعــی صحیــح هســتند.
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در روایــت قصــه متوجــه مــی شــویم کــه پســر 
بچــه در شــرابطی مرمــوز ربــوده شــده اســت 
و بــه قصــری بســیار عظیــم و گســترده بــرده 
شــده اســت. پســر بچــه بعــد از بیــدار شــدن 
بدنــش  روی  بــر  هایــی  خالکوبــی  متوجــه 
مــی شــود کــه قبــل از ربــوده شــدن وجــود 
از  فــرار  بــرای  راه  یــک  وی  انــد.  نداشــته 
اســارت پیــدا مــی کنــد و در راه بــا موجــودی 
غــول پیکــر کــه اســیر شــده اســت و چندیــن 
و چنــد نیــزه نیــز در بــدن وی فــرو رفتــه انــد 
برخــورد مــی کنــد. پســربچه بــه ایــن موجــود 
وی  بــدن  از  را  هــا  نیــزه  تــا  میکنــد  کمــک 
ــه  ــدا تریکــو نســبت ب ــد. در ابت ــرون بیاورن بی
پســربچه حالتــی تهاجمــی و خصمانــه دارد 
امــا کــم کــم وی نگهــداری و کمــک پســربچه 
همــکاری  و  کمــک  بــا  کنــد.  مــی  قبــول  را 
و  کننــد  مــی  فــرار  قصــد  دو  ایــن  یکدیگــر، 
بایــد بــا نگهبانانــی کــه در قصــر وجــود دارنــد 
هــا  آن  دوبــاره  کــردن  اســیر  دنیــال  بــه  و 
ــا مخفــی کاری یــا  هســتند روبــرو شــوند و ب
مبــارزه آن هــا را از پیــش رو بردارند.بیشــتر 
اســاس  بــر  بــازی  داســتانی  تــم  و  زمینــه 
گســترش و رشــد دوســتی و رابطــه عمیــق 
 Fumito .بیــن پســربچه و تریکــو قــرار دارد
ــاره  Ueda طــی صحبــت هــای مختلفــی در ب
کــه  اعتقــاد  ایــن  وجــود  و  بــازی  داســتان 
داســتان بســیار غمنــاک بــه پایــان خواهــد 
رســید، اشــاره کــرده اســت کــه داســتان بــازی 

برداشــت  و  بــود  خواهــد  بــاز  پایــان  داری 
داشــت. آن  از  تــوان  مــی  مختلفــی   هــای 
دوربیــن  زاویــه  از   The Last Guardian
ســوم شــخص دنبــال مــی شــود و ترکیبــی 
را  ماجرایــی  اکشــن  ژانــر  هــای  المــان  از 
پــازل را در گیــم پلــی خــود بــه همــراه دارد. 
بازیبــاز کنتــرل پســربچه ای بــدون نــام را بــه 
عهــده دارد کــه مــی توانــد کارهایــی از قبیــل 
دویــدن، پــرش، بــاال رفتــن و تقریبــا تمامــی 
 Shadow of و Ico کارهایــی کــه در عناویــن
the Colossus قــادر بــه انجــام آن بودیــم 
را انجــام دهــد. بازیبــاز مــی توانــد از محیــط 
بازی برای مخفی کاری و یا از پای در آوردن 
گاردهــای ســایه ماننــد اســتفاده نمایــد زیــرا 
پســربچه در حقیقــت هیــچ ســاحی نــدارد. 
گاردهــا اگــر چــه آرام حرکــت مــی کننــد امــا 
مــی تواننــد پســرک را بگیرنــد و اگــر در زمــان 
مشــخصی نتوانیــد وی را از دســت آن هــا 

آزاد کنیــد بــازی بــه پایــان مــی رســد. 

حــرکات بازیبــاز شــامل تعامــل بــا تریکــو نیــز 
مــی شــود و پســرک مــی توانــد از او بــاال بــرود 
اشــاره  که نیــز  همانطــور  کنــد.  ســواری  یــا 
حیوانــی  غرائــض  بــا  »تریکــو  اســت  کــرده 
خــود هدایــت مــی شــود« و ایــن بــر عهــده 
بازیبــاز اســت کــه او را راهنمایــی کنــد و »بــا 
ــه نفــع  ــار طبیعــی او از آن هــا ب هدایــت رفت
خــود اســتفاده کــرده و معماهــا را حــل کند«. 

مثــا بازیبــاز توســط پســرک یــک بشــکه یــا 
ظرفــی را بــه ســمتی پرتــاب مــی کنــد تــا توجــه 
تریکــو جلــب شــود و باعــث شــود تــا او بــه 
ســمتی حرکــت کنــد. بایــد از لبــه ای بپریــد تــا 
تریکــو نیــز از آن جــا بپــرد. همچنیــن گاهــی 
بایــد راهــی پیــدا کنیــد تــا تریکــو ثابــت در 
یــک جــا بمانــد تــا شــما بــا پســرک معمایــی را 
ــد.  ــای در آوری ــا دشــمنان را از پ ــد ب حــل کنی
تریکــو مــی توانــد اشــعه ای از نــور را از دم 
خــود شــلیک کنــد کــه ایــن بــا ســپری آینــه ای 
کــه پســرک در طــول مســیر خــود پیــدا مــی 
کنــد کامــا کارایــی دارد و باعــث مــی شــود تــا 
پســرک بــا هدایــت مســیر اشــعه بســیاری از 
معماهــای محیطــی را حــل کنــد. بــر خــاف 
اغلــب دیگــر همراهــان در بــازی هــای رایانــه 
ای کــه بافاصلــه بــه دســتور و حــرف شــما 
واکنــش نشــان مــی دهنــد و عمــل مــی کننــد، 
تریکــو ایــن طــور نیســت و کار دشــواری بــرای 
کنتــرل وی داریــد و شــاید چنــد بــار مجبــور 
ســرانجام  تــا  کنیــد  تکــرار  را  کاری  شــوید 
بتوانیــد عملکــرد دلخــواه خــود را بــرای انجــام 
کاری خاص از تریکو ببینید.شــما می توانید 
از روی رنــگ چشــم تریکــو حــس و حــاالت 
وی را در آن لحظــه تشــخیص دهیــد. مثــا 
وی  هشــدار  نشــانه  او  چشــمان  زرد  رنــگ 
اســت و رنــگ بنفــش نشــتنه عصبانیــت و 

ناراحتــی او اســت.
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همچنیــن شــما بایــد از تریکــو مراقبــت کنیــد و هــوای او را داشــته 
باشــید. بایــد بــه وی غــذا بدهیــد و نیــزه هــا و ... را کــه در بــدن 
اوســت خــارج کنیــد. در طــول رونــد بــازی هدایــت تریکــو و گــوش 
کــردن او حــرف و دســتورات شــما پیشــرفت مــی کنــد و بهتــر مــی 
شــود کــه Ueda آن را نوعــی از تربیــت حیــوان و ایجــاد حــس عاقــه 
و وابســتگی کــه بیــن آن دو بــه وجــود مــی آیــد، در نظــر مــی گیــرد. 
ممکــن اســت در طــول بــازی تریکــو ناگهــان بــه ســمت چیــزی بــرود 
کــه بیشــتر بــه آن عاقمنــد اســت و بــه مســیری کــه شــما نمیخواهیــد 
ــا تصمیــم  ــو اســت نخــورد و ی ــد ب ــرود، غذایــی را کــه فکــر میکنــد ب ب
بگیــرد وقتــی خســته اســت بخوابــد! Ueda در ایــن مــورد مــی گویــد 
»هــر بازیبــازی یــک تریکــوی مخصــوص بــه خــود را دارد کــه بــا تعامــل 
کنیــد، زیــر رفتــار وی بســته بــه نــوع برخوردهایــی کــه شــما بــا او 
 Takeshi داشــته ایــئ فــرق مــی کند«. ســاخت موســیقی بــازی را
لنــدن  ســمفونی  ارکســتر  توســط  و  داشــته  برعهــده   Furukawa
اجــرا شــده اســت. ســاندترک بــازی کــه شــامل 19 قطعــه موســیقی 
دیجیتالــی  صــورت  بــه  بــازی  خــود  همــراه  بــه  اســت  بــازی  ایــن 
بــرای PlayStation 4 Music App منتشــر خواهــد شــد و البتــه بعــدا 

ــه فــروش خواهــد رســید. ــز ب ــه نی ــی و جداگان ــه صــورت دیجیتال ب

ــه آن  ــی ب ــی اســت کــه مــی توانیــم خیل The Last Guardian عنوان
امیــدوار باشــیم. خیلــی بــرای ایــن بــازی صبــر کــرده ایــم و چشــم 
نهایــت  در  صبرمــان  ایــن  پــاداش  امیدواریــم  ایــم.  مانــده  انتظــار 
از  را  مــی کنیــم خســتگی  را تجربــه  آن  وقتــی  کــه  باشــد  عنوانــی 
تــن مــا در بیــاورد و اذعــان کنیــم کــه تمــام آن انتظــار کشــیدن هــا 
ارزشــش را داشــته اســت. وقتــی بــه ایــن فکــر مــی کنیــم کــه عنوانــی 
کــه منتظــرش هســتیم توســط همــان شــخصی ســاخته شــده اســت 
 Shadow of و Ico کــه قبــا بــرای مــا شــاهکار هایــی بــه نــام هــای
 The را بــه ارمغــان آورده، ناخــودآگاه امیدمــان بــه the Colossus
Last Guardian چنــد برابــر مــی شــود و همچنیــن ذوق و شــوقمان 
نیــز همینطــور. شــاید ایــن بــازی طلســم عــدم موفقیــت عناوینــی کــه 
ســاخت آن هــا ســال هــا بــه طــول کشــیده اســت را بشــکند و در 
ــرو  ــم روب ــر کــه انتظــارش را داشــته ای ــی نظی ــازی ب ــا یــک ب نهایــت ب
شــویم. نمیتــوان بــه صــورت قطعــی در ایــن مــورد چیــزی گفــت امــا 
ایــن را مــی دانیــم کــه عرضــه بــازی چنــدان دور نیســت و در تاریــخ 
6 دســامیر ســال 2016 برابــر بــا آذر ســال 1395 مــی توانیــم پاســخ 
تمــام ایــن ســوال هــا و تردیــد هــا را بگیریــم. بــه ایــن امیــد کــه پاســخ 
تمــام ســواالت مــا مثبــت باشــد و The Last Guardianشــاهکاری 
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جنــگ، یــک واژه ســاده کــه تاریــخ بشــریت را رقــم زده اســت، ایــن 
کلمــه ســاده امــا عمیــق شــاید در نظــر خیلــی از انســان هــا منفــور 
تریــن و تلــخ تریــن خاطــره هــا را یــاداوری کنــد، امــا هیــچ کــس نمــی 
توانــد انــکار کنــد کــه اگــر، انســان از بــدو خلقتــش روی زمیــن بــه 
جنــگ نمــی پرداخــت، هرگــز بــه جایــی کــه حــاال ایســتاده اســت نمــی 
رســید، بــه عقیــده بســیاری از متفکــران انســان موجودیســت کــه بــه 
ذات حریــص اســت، و حــرص تنهــا حســی ســت کــه در تمــامِ دوران 
هــا مــا را مجبــور بــه جنگیــدن کــرده اســت، گاهــی حــرص و طمــع 
یــک مــرد بــرای داشــتن قــدرت، میلیــون هــا نفــر را بــه کشــتن مــی 
داده و گاهــی حــرصِ داشــتن زیبایــی یــک زن. حــرص و طمــع انســان 
هــا آنقــدر ملمــوس و قابــل دیــدن اســت کــه در تمامــی اســطوره هــا 
و افســانه هــا هــم رد پــای منفــورش را مــی شــود یافــت. از اودیســه 
و ماجراهــای اســاطیری یونــان گرفتــه تــا شــاهنامه خودمــان، حتــی 
ــد. قصــه عاشــقانه شــیرین و فرهــاد هــم از حــرص انســان مــی گوی

حرص پیش نیازِ تامِ حســد اســت و حســد جنگ آفرین، در اســطوره 
هــا مــی خوانیــم کــه وقتــی پاریــس بــرای داشــتن هلــن حــرص داشــت، 
هکتــور و آشــیل تــا پــای جــان مــی جنگیدنــد. در تاریــخ آمــده کــه 
حــرص و طمــعِ گنــج هــا دخیــره شــده در کلیســاهای انگلســتان و اروپــا 
وایکینــگ هــا را ســوار بــر کشــتی هایشــان کشــاند بــه ســرزمینِ جزیــره 
ای! حــرص و طمــع انســان امــا در پــس ظاهــر زشــت و نافریــب اش 
ــی بــوده کــه در زندگــی ســخت و مــال آور بشــریت  همیشــه، نیروی
او را بــه جلــو رانــده اســت، تصــور کنیــد انســان حرصــی بــرای داشــتن 
غــذای بیشــتر نداشــتند، بــا ایــن اوصــاف شــاید هیــچ وقــت دســت 
بــه خلــق ابــزار هایــی نمــی زد کــه شــکار کــردن و تهیــه غــذا را برایــش 
آســان تــر کننــد، یــا کافــی اســت تصــور کنیــد کــه ایــن موجــودی کــه بــا 
نــام اشــرف مخلوقــات مــی شناســیم اش، هیــچ حــرص و طمعــی بــرای 
جنــس مخالــف اش نداشــت، آن وقــت؟ مــی توانیــد تضمیــن کنیــد 
ــه گســترده هســتی وجــود داشــتید؟ درســت اســت  کــه حــاال در پهن
از امیــال انســان  کــه اینجــا بحــث میانــه روی و اســتفاده درســت 
بــه میــان مــی آیــد، امــا بحثــی کــه قصــد دنبــال کردنــش را داریــم از 
مســائل اخــاق و موضوعــات اجتماعــی جداســت، اینجــا صحبــت از 
ایــن اســت کــه در صــورت نبــود جنــگ هــم حتــی، انســان بــه امنیــت 

نمــی رســید!
انســان هــا بــرای بیشــتر کــردن داشــته هایشــان، بــرای بیشــتر کــردن 
قدرتــی کــه در اختیــار داشــتند همــواره ســعی کردنــد بــر دیگــران غلبــه 
کننــد، بــرای غلبــه کردنــد جنگیدنــد و مبــارزه کردنــد و در طــول تاریــخ 
از دل تمامــی ایــن جنــگ هــا هنــر رزم را آموختنــد! هنــری کــه در نقــاط 
مختلــف ایــن جهــان پهنــاور ســبک هــا و گرایــش هــای مختلفــی بــه 

خــودش دیــده.
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امــا چــرا ایــن دانــش بــا نــام هنــر شــناخته مــی شــود؟ زیــرا جنــگ بــه معنــای عمیــق و 
اساســی اش فاصلــه ای خــارح از وصــف بــا تجــاور فاصلــه دارد، جنگیــدن همــواره بــرای 
غــارت، تصاحــب و یــا کشــتار نبــوده اســت، درســت اســت کــه ذات جنــگ را نمــی توانیم 
بــدون کشــتار و زشــتی هایــش تصــور کنیــم، امــا در حقیقــت امــر جنــگ در اکثــر مواقــع 
در یــک ســو غارتگــر اســت و در ســویی دیگــر پــاک! ایــن قائــده مطلــق نیســت، چــرا کــه 
در جهــان مــا همــه چیــز نســبی ســت امــا حداقــل مــی توانیــم اینطــور برداشــت کنیــم 
کــه همیشــه مردمانــی بــوده انــد، کــه بــرای حفــظ جــانِ خانــواده، دوســتان و شرافتشــان 
جنگیــده انــد. هرچنــد کــه ممکــن اســت از روش هایــی دور از شــرافت بهــره بــرده 

باشــند. بــرای درک بهتــر ایــن وصــف، مثــال ۸ ســاله دفــاع مقــدس کافیســت.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه هــدف ارزش گــذاری نیســت و فقــط ســعی داریــم بگوییــم 
کــه جنگیــدن، در نفــس، یــک امــر مطلقــاً نفــرت آور نیســت، هرچنــد کــه چهــره ای 
زشــت و نفــرت آور دارد، گاهــی جنگیــدن در عرصــه هــای کوچــک تــری خــود نمایــی 
مــی کنــد مثــل؛ جنــگ هــای دو قبیلــه در صــدر اســام، گاهــی در عرصــه هایــی بــه 
مراتــب عظیــم مثــل جنــگ هــای جهانــی و گاهــی هــم در عرصــه ای کــه شــاید بــرای مــا، 
انســان هــای ســاده زی شــهر نشــین چنــدان قابــل درک نباشــد. ایــن نــوع از جنــگ، کــه 
جنگیــدن را بــرای زنــده مانــدن معنــا مــی کنــد، معمــوال موضــوع رســانه هــا، اخبــار و یــا 
حتــی کتــاب هــا هــم نیســت. نمــی گویــم موضوعــی اســت کــه بــه آن پرداخــت نشــده، 
امــا قطعــا پرداختــن بــه آن حداقــل در دوره هــای گذشــته کمتــر دیــده شــده. ایــن نــوع 
جنگیــدن کــه تــاش بــرای زنــده مانــدن اســت امــا اینبــار، شــده اســت بازیچــه جدیــد 

یوبیســافت و ایــده هــای غریــب اش!
در ســال هــای اخیــر همــه مــا، بــه عنــوان مخاطــب هــای اصلــی بــازی هــای رایانــه ای 
شــاهد ایــده هایــی نــاب و گاهــی فــوق العــاده بــوده ایــم کــه بــه واســطه پرداخــت و اجــرا 
نادرســت بــه دســت ســازندگان از میــان رفتــه انــد. در مواقــع بســیاری هــم ایــن هــدر 
دادن ایــده از ســوی  کمپانــی نــام آشــنا و دوســت داشــتنی ســال هــای قبــل یعنــی یوبــی 
ســافت بــوده اســت. یوبــی ســافتی کــه در نســل هشــتم مخصوصــا پنــاه بــرده اســت 
بــه بــازی هــای دســته جمعــی. بــازی هایــی بــا محوریــت همــکاری، مبــارزه و تــاش بــرای 

زنــده مانــدن در مقابــل هــوش انســانی.
ایــن بــار اســتدیو یوبــی ســافت مونتــرال )Ubisoft Montrea(، بــاز هــم ایــده ای نــاب 
ــه اش را  ــرون آمــده کــه مــواد اولی ــزرگ بی ــوط کــن ب ــی از درون یــک مخل دارد کــه گوی
تاریــخ ســاخته اســت. ســازنده هــای خــاق در ایــن اســتدیو بــا برهــم زدن تاریــخ و ایجــاد 
یــک برهــه زمانــی کامــا نــا آشــنا و فانتــزی، ســه نقطــه مهــم از تاریــخ و جغرافیــای 
جهــان را بــه هــم پیونــد زده انــد. ایــن پیونــدِ نچســبِ تاریخــی کــه بــر روی کاغــذ اصــا 
و ابــدا جــور در نمــی آیــد، بــه صــورت غیرقابــل وصفــی در بــازی جدیــد و کامــا نــو 

یوبیســافت، خــوش درخشــیده.

Preview - پیش نمایش



For Honor توســط اســتدیو یوبــی ســافت 
مونتــرال مراحــل ســاخت و توســعه را طــی 
مــی کنــد، ایــن بــازی بــا ایــده جنجالــی و غیــر 
 E3 معمــول اش بــرای اولیــن در در مراســم
2015 نمایــش داده شــد، نخســتین نمایــش 
تــم  و  ای  وســطی  قــرون  فضــای  بــا  بــازی 
فانتزی غریب اش همه را شــگفت زده کرد، 
ســازنده هــا بــرای ایجــاد کــردن یــک فضــای 
جدیــد دســت بــه کاری زده بودنــد کــه شــاید 
تــا آن زمــان بــه نظــر خیلــی از مــا ناممکن بود. 
آن هــا ســه تمــدن مهــم، بــا فاصلــه فرهنگــی 
بســیار زیادی را در کنار هم قرار داده بودند 
تــا بــازی ای بــا محوریــت بخــش چنــد نفــره 
چنــد  بــازی  یــک  افتخــار«  »بــرای  بســازند. 
نفــره در ســبک hack and slash اســت کــه 
بــا گیــم پلــی جدیــد و فضــا ســازی ای نــو قصــد 
دارد تجربــه ای جدیــد بــرای جماعــت بازیبــاز 
هــا رقــم بزنــد. در بــازی ســه دســته وجــود 
دارنــد کــه هرکــدام متعلــق بــه تمدنــی خــاص 
 )knights( هســتند. در ابتــدا بــا شــوالیه هــا
نامیــده   Legion را  خودشــان  کــه  طرفیــم، 
انــد. شــوالیه هــا در For Honor  بــه طــور 
مســتقیم از دل قــرون وســطی آمــده انــد، 
بــا زره هــای ســنگین، شمشــیر هــای بلنــدِ 
پــوالدی و ســپر هایــی کــه مــی توانســت در 
مقابــل هــر قدرتــی ایســتادگی کنــد. شــوالیه 
هــا در واقــع نجیــب زادگانــی بودنــد کــه هنــر 
جنــگ مــی آموختنــد و در جوامــع اروپایــی از 
منزلــت اجتماعــی بســیاری برخــوردار بودنــد. 
 )Viking( وایکینــگ  دوم،  دســته  یــا  گــروه 
هــای آشــنای ایــن روز هــا هســتند، مردمــی 
کــه بــه لطــف رســانه هــا در ســال هــای اخیــر 
توجــه بســیاری را بــه خودشــان جلــب کــرده 
 Warborn انــد. وایکینــگ هــا در بــازی بــا نــام
شــناخته مــی شــوند؛ مردمــی زاده شــده بــرای 
جنــگ. وایکینــگ نامــی اســت کــه از درونــی 
تریــن پایــه هــای فرهنگــی نــورس، سرچشــمه 
مــی گیــرد. مردمــی جنگجــو، مقــاوت و البتــه 

بــه طــرز اعجــاب اوری قدرتمنــد، وایکینــگ 
هــا بــه واســطه ایمــانِ قلبیشــان بــه اودیــن 
مــی  نفــس  آخریــن  تــا  نــورس،  خدایــان  و 
جنگیدنــد و مــردن در جنــگ را افتخــار مــی 
کــه  داشــتند  اعتقــاد  هــا؛  آن  دانســتند، 
مــرگ، آغــاز زندگانــی جدیــدی اســت بــرای 
یــک جنگجــو در والهــاال، منزلــگاه اودیــن. و 
امــا غریــب تریــن وصلــه بــازی، الهــام گرفتــه 
کــه  پابرجاســت  و  غنــی  فرهنگــی  از  شــده 
در  تــوان  مــی  را  ریشــه هایــش  هــم  هنــوز 
هــا  ســامورایی  دیــد.  ژاپــن  مــردم  ذهــن 
)samurai(! جنگجویــانِ در خدمــت اربابــانِ 
فئــودال، مردانــی کــه شــرف و افتخــار را بــا 
هیــچ چیــزی در زندگــی عــوض نمــی کردنــد. 
مردانــی بــا ظاهــری ســاده، در پنــاه رزه هایــی 
هایــی  شمشــیر  بــا  آور.  رعــب  و  ترســناک 
یــک تیغــه، کشــیده و باریــک کــه هیــچ مــاده 
ای تــوان مقاومــت در مقابــل تیــزی اش را 
نــدارد. ســامورایی هــا ســپر بــه دســت نمــی 
گرفتنــد، امــا بــا ســاح هــای قدرتمندشــان 
تــوان دفــع هــر ضربــه ای را داشــتند، ایــن 
 The ِمــردانِ بیگانــه بــا تــرس در بــازی بــا نــام

Chosen شــناخته مــی شــوند.
توانیــد  مــی  کــه  ای  دســته  ســه  بــر  عــاوه 
از میــان آن هــا مبــارز خودتــان را انتخــاب 
وجــود  متفــاوت  کاس   ۴ بــازی  در  کنیــد، 
دارد. بــا احتســاب دســته هــا مــی تــوان بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه در بــازی مجموعــاً ۱۲ 
شــخصیت متفــاوت وجــود دارنــد کــه قابــل 
چهارگانــه  هــای  کاس  هســتند.  انتخــاب 
امــا بــر خــافِ دســته هــا، تغییــر عمــده ای 
ــازی کــردن و مبــارزه شــما ایجــاد  در ســبک ب

کــرد. خواهنــد 
 Vanguard شــده،  معرفــی  کاس  اولیــن 
بــه گفتــه ســازنده هــا  کــه  اســت؛ کاســی 
تجربــه  تریــن  متعــادل  و  تریــن  باالنــس 
مــی  اختیاراتــان  در  را  قــدرت  و  ســرعت  از 
ســرعت  و  قــدرت  از  کاس  ایــن  گــذارد، 

برابــری برخــوردار اســت و کمکتــان مــی کنــد 
از هــر دو عامــل در مبــارزات بهــره ببریــد.
 Assassin بعــدی،  شــده  معرفــی  کاس 
خــاف  بــر  کاس  ایــن  در  مبــارزان  اســت؛ 
ونــگارد هــا، از ســرعت بســیار باالیــی بهــره 
مــی برنــد و توانایــی حماتِ ســریع و ناگهانی 
بــه ضــد حمــات  هــا  مبــارز  ایــن  دارنــد،  را 
غیرمنتظــره و کارسازشــان مشــهورند. امــا در 
عــوض آســیب کمتــری بــه دشــمنان وارد مــی 

کننــد و دفــاع ضعیــف تــری هــم دارنــد.
جنگجــو  دارد؛  نــام   Heavy دیگــر  کاس 
بــه  مقــاوم  و  هــای ســنگین  رزه  کــه  هایــی 
بســیار  ســامتی  مبــارزان  ایــن  دارنــد،  تــن 
زیــادی دارنــد و در مقابــل ضربــات نســبت بــه 
دیگــران مقــاوم تــر هســتند. ســنگین وزن هــا 
بــه خاطــر توانــی منحصــر بــه فردشــان بــرای 
انــد.  شــهره  اســتراتژیک  مواضــع  از  دفــاع 
در مقابــل امــا بــه علــت ســنگینی و قــدرت 
بســیار واکنــش هایــی بــه مراتــب کنــد تــر از 

دیگــر مبــارزان از خــود نشــان مــی دهنــد.
آخریــن کاس معرفــی شــده توســط ســازنده 
هــا، Hybrid هــا هســتند، ایــن مبــارزان بــه 
نوعــی مخلوطــی از توانایــی هــای هــر ســه 
ایــن  امــا  دارنــد،  را  شــده  بــرده  نــام  کاس 
هایــی   )Skill( مهــارت  از  اســتفاده  توانایــی 
خــاص و منحصــر بــه فــرد اســت کــه آن هــا را 

از دیگــر کاس هــا متمایــز مــی کنــد.
 ۱۲ از  کــدام  هــر  هــا  ســازنده  گفتــه  بــه 
زیــرا  هســتند؛  خــاص  بــازی،  شــخصیت 
توانایــی هــای مخصــوص برایشــان طراحــی 
فــرد  بــه  منحصــر  هــای  ســاح  از  شــده، 
ــر از همــه، هــر  اســتفاده مــی کننــد و مهــم ت
مبــارز ســبک مبــارزه خــودش را در بازی دارد. 
ســازنده هــا حتــی پــا فراتــر از ایــن گذاشــته 
انــد و بــرای هــر کــدام از شــخصیت هــا ابــزار 
هــا و وســایل مخصوصــی طراحــی کــرده انــد 
ــازی بــه دســت بازیبــاز  کــه در طــی مراحــل ب

هــا مــی رســند.

برای نداشته هایت بجنگ
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بــازی  بــا وجــود اینکــه For Honor اولیــن   
انــد  هــک  ســبک  در  یوبیســافت  کمپانــی 
نگرانــی  جــای  همچنــان  اســت،  اســلش 
وجــود نــدارد، چــرا کــه ســازنده هــا دســت 
بــه خلــق یــک سیســتم مبــارزه کامــا جدیــد و 
نوآورانــه زده انــد، تــا بــه تجربــه ای متفــاوت 
از ایــن ســبک دســت پیــدا کننــد. سیســتم 
مبــارزات بــازی بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه 
بــه بازیبــاز حــسِ واقعــیِ دســت گرفتــن یــک 
شمشــیر، تبــر و یــا کاتانــا را بدهــد. طــوری کــه 
وزن، قــدرت و هــر حرکــت ســاحتان را در 
دســتانتان حــس کنیــد. ایــن سیســتم مبــارزه 
حریــف  بــا  مواجهــه  مواقــع  در  کــه  جدیــد 
اســم  بــا  شــود،  مــی  فعــال  قدرتمنــد  هــای 
هنــر رزم )Battle Art( شــناخته مــی شــود. 
در نقشــه هــای بــازی ســربازه هــای بســیاری 
وجــود دارنــد کــه توســط هــوش مصنوعــی 
کنتــرل مــی شــوند و چالــش چندانــی بــرای 
فرماندهــان محســوب نمــی شــوند، چــرا کــه 
بــا یــک ضرفــه قــوی بــه هــوا پرتــاب خواهنــد 
ــا  ــه ب ــازی در مقابل ــی ب شــد. امــا چالــش اصل
حریــف هــای قدرتنــد خــودش را نشــان مــی 
دهــد. جایــی کــه بــه وســیله سیســتم مبــارزه 
جدیــد بــازی مجبــور هســتید شــش دانــگ 
حواســتان را جمــع کنیــد. هنــر رزم طــوری 
طراحــی شــده کــه شــما را مجبــور مــی کنــد 
نــگاه  بــا دقــت  تمامــی حــرکات رقبایتــان را 

حرکــت  بعدیشــان را پیــشکنیــد، 

 

بینــی کنیــد و آن هــا را بــه صــورت آینــه شــده 
بمانیــد. زنــده  بتوانیــد  تــا  دهیــد  انجــام 
تصــور کنیــد در حــال مبــارزه بــا یــک وایکینــک 
بــه  خشــم  ســر  از  فریــادی  بــا  او  هســتید؛ 
ســمت شــما یــورش مــی آورد و ســعی مــی 
کنــد از ســمت راســت تبــرش را بــه پهلویتــان 
بــا  بایــد  شــما  مواقعــی  چنیــن  در  بکوبــد، 
دشــمن،  حملــه  جهــت  دادن  تشــخیص 
دفــاع  حالــت  در  را  ســپرتان  یــا  و  شمشــیر 
کــه  از همــان جهتــی  دقیقــا  و  دهیــد  قــرار 
بــه شــما را دارد  دشــمن قصــد ضربــه زدن 
اگــر دشــمنی  ایــن ترتیــب  بــه  دفــاع کنیــد. 
بایــد  ببــرد شــما  یــورش  راســت  بــه ســمت 
از راســت دفــاع کنیــد و بــه همیــن صــورت 
هــم از جهــات دیگــر. مکانیــک حمــات هــم 
بــه همیــن صــورت طراحــی شــده، جایــی کــه 
بــرای ضربــه وارد کــردن بایــد نقــاط بــی دفــاع 
حریــف هایتــان را بیابیــد و از همــان ســمت 
بــه آن هــا حملــه کنیــد، اگــر او از بــاال دفــاع 
مــی کنــد، از راســت یــا چپــش بــه او ضربــه 
بــه  بزنیــد و اگــر از راســت دفــاع مــی کنــد 
چپــش ضربــه بزنیــد و بالعکــس. همچنیــن 
ایــن سیســتم بــه هــر بــازی کــن اجــازه مــی 
دهــد کــه ضربــه هایــی ناگهانــی مثــل حملــه 
ــد و  ــه دشــمنانش وارد کن ــا شــانه ب محکــم ب
در مواقــع لــزوم هــم بــا یــک پــرش بــه موقــع 
بــه عقــب از ضرباتشــان جــای خالــی دهــد؛ 
امــا بــه طــور حتــم چالــش اصلــی در مبــارزات 
را دفــاع کــردن و حملــه بــه موقــع تشــکیل می 
دهنــد. دفــاع و حملــه کــه زمــان بنــدی دقیــق، 
دقــت و ســرعت عمــل بســیاری مــی طلبــد، 
هنــر رزم مجبورتــان خواهــد کــرد کــه تــک تک 
انجــام دهیــد  فکــر شــده  را  حرکاتتــان 
مبــارزه  ادامــه  بــرای  و 
ســرعت عمــل 
یــی  ال با

شــته  ا ؛ د شــید با
یــاد  بایــد  کــه پــس  بگیریــد 

ســریع تــر از رقیــب هایتــان فکــر کنیــد 
و ســریع تــر از آن هــا دســت بــه عمــل 

بزنیــد.
بــه  کــه  اســت  سیســتمی  رزم  هنــر 
بازیبــاز هــا اجــازه مــی دهــد، جهــت حملــه، 
نــوع حملــه و حتــی شــدت ضربــه هایشــان 
قصــد  صــورت  ایــن  بــه  و  کننــد،  تنظیــم  را 
ــارزه  دارد حــسِ درســت و دقیقــی از یــک مب
بــا ســاح هــای قــرون وســطی ای را بــه آن 
هــا منتقــل کنــد، طــوری کــه بازیبــاز حــس 
کنــد واقعــاً شمشــیر بــه دســت گرفتــه و 
هــر ضربــه را خــودش کنتــرل مــی کنــد و 
را  دشــمنان  زره  خــودش  هــای  بــا دســت 
مــی شــکافد. بــه گفتــه ســازنده هــا بازیبــاز 
و حجــم  واقعــی شمشــیر زدن  هــا حــس 
آهــن و پــوالد کــه بــر روی هــم کوبیــده مــی 
شــوند را لمــس خواهنــد کــرد، آن هــا حــس 
دقیــق خــورد شــدن اســتخوان هــای دشــمنان 
زیــر ضربــه هایشــان را درک خواهنــد کــرد 
خواهنــد  ساحشــان  بــر  کاملــی  کنتــرل  و 

داشــت.
ایــن  جدیــد،  مبــارزه  سیســتم  از  جــدا  امــا 
 For Honor دوئــل هــا هســتند کــه بــه واقــع
انــد  هــک  ســبک  هــای  بــازی  دیگــر  از  را 
اســلش متمایــز مــی کننــد. جایــی کــه مبــارزان 
تشــنه بــه خــون نعــره زنــان بــه هــم حملــه مــی 
کننــد، زخــم مــی زننــد، مــی شــکنند و ســرها 
را قطــع مــی کننــد. ســامورایی هــای محکــم 
غریــب  فنــون  تیزشــان  هــای  شمشــیر  بــا 
ــر هــای  ــا تب اجــرا مــی کننــد و وایکنیــگ هــا ب
بلندشــان ســپر هــا را خــورد مــی کننــد، جایــی 
کــه شــوالیه هــا بــا شمشــیر هــای سنگینشــان 
حریــف مــی طلبنــد. دوئــل هــا صحنــه هایــی 
پتانســیل  نهایــت  کــه  هســتند  بــازی  از 
خواهنــد  نمایــش  بــه  را  هنــررزم  سیســت 
بــازی تجربــه ای شــبیه بــا  گذاشــت، رونــد 
بــازی  دارد.   Moba ســبک  در  هایــی  بــازی 
کننــده هــا در نهایــت کنتــرل ۴ مبــارز اصلــی 
در هــر نقشــه را بــر عهــده خواهنــد داشــت، 
میــدان نبــردی کــه پــر اســت از ســربازانی بــه 
مراتــب ضعیــف تــر از شــما کــه توســط هــوش 
مصنوعــی کنتــرل مــی شــوند، ایــن ســرباز هــا 
بــه نیروهــای دشــمن یــورش بــرده و مواضــع 
وظیفــه  امــا  کننــد.  مــی  نابــود  را  هــا  آن 
مقابــل  در  هــا  آن  از  کــه  اســت  ایــن  شــما 
فرماندهــان تیــم مقابــل دفــاع کنیــد و راه را 
بــاز کنیــد تــا نیروهایتــان بــه قلعــه دشــمن 
نفــوذ کننــد و یــا بــر عکــس، بــه نیروهایتــان 
کمــک کنیــد تــا جلــوی پیشــروی متجــاوزان را 
بگیرنــد. در طــول هــر نبــرد مــی توانیــد امیتــاز 
تجربــه جمــع کنیــد و شــخصیت هایتــان را 
ارتقــاع دهیــد. ایــن ارتقــاع هــا بــه صــورت 
مهــارت هایــی منحصــر بــه فــرد خــود نمایــی 
توانایــی  بــه  شــبیه  بســیار  کــه  کننــد  مــی 
 Moba هایــی قهرمانــان در بــازی هــای ســبک
 Feats موقتــی هــای  برتــری  ایــن  هســتند، 
بــه صــورت  نامیــده مــی شــوند،  Feat هــا 
هــای مختلفــی در بــازی وجــود دارنــد؛ مثــا 
مــی توانیــد دســته ای از کمانــداران را وادار 
کنیــد تــا بــه نقطــه خاصــی تیــر انــدازی کننــد، 
و یــا بــا یــک شــلیک منجنیــق بــه نقطــه ای 
را  دشــمنان  از  بســیاری  نیروهــای  خــاص 
مــی  هــا   Feat بــا  همچنیــن  کنیــد،  نابــود 
توانیــد جنگجویانتــان را وارد حالــت خشــم 
کنیــد تــا قــدرت بیشــتری بــه دســت بیاورنــد 
افزایــش دهیــد.  را  یــا ســامتی خودتــان  و 
چــرا کــه در طــول بــازی ســامتیان بــه طــور 
زخــم  و  کنــد  نمــی  پیــدا  افزایــش  خــودکار 
بــازی  در  یافــت.  نخواهنــد  بهبــود  هایتــان 
ــازی هــای ســولز،  همچنیــن هماننــد ســری ب
یــک نــوار اســتقامت یــا انــرژی بــرای مبــارزات 
زدن،  ضربــه  بــا  کــه  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
دفــاغ کــردن و دویــدن از مقــدارش کــم مــی 
شــود، در صورتــی کــه نــوار انــرژی مبــارزان بــه 
وطــر کلــی خالــی شــود، آن هــا خســته شــده 
و در مبــارزه بســیار ناتــوان مــی شــوند، ایــن 
ناتوانــی در بــازی بــا انیمیشــن هایــی بســیار 

زیبــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
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افتخار برای همه
بــرای افتخــار بخــش چنــد نفــره ای غنــی و پــر محتــوا خواهــد داشــت کــه از حالــت هــای بســیاری پشــتیبانی مــی کنــد، تــا بــه حــال چهــار حالــت 

مختلــف در بخــش چنــد نفــره از ســوی ســازنده هــا تاییــد شــده اســت کــه بــه شــرح زیــر مــی باشــند:

Dominion

بــزرگ  میــدان جنگــی  وارد  تیــم  از هــر  ایــن بخــش ۴ فرمانــده  در 
خواهنــد شــد. در ایــن حالــِت ۴ در مقابــل ۴ بازیکــن هــا بایــد ســه 
نقطــه اســتراتژیک از نقشــه را فتــح کننــد تــا بــه پیــروزی برســند. 
ایــن ســه نقطــه در واقــع مناطــق رزم هســتند. بــه ایــن صــورت کــه 
ــده باشــد و در ایــن نقطــه حضــور داشــته باشــد  ــده کــه زن هــر فرمان
آن را فتــح خواهــد کــرد، تصــور کنیــد یکــی از ایــن نقــاط در تصــرف 

دشــمن اســت، شــما بــرای فتــح آن بایــد تمــام نیروهــای دشــمن کــه 
در آن نقطــه حضــور دارنــد را بکشــید و خودتــان زنــده بمانیــد. بــه 
ایــن ترتیــب بــا فتــح هــر ســه نقطــه در نقشــه، فرماندهــان گــروه 
مقابــل دیگــر بــه بــازی بــر نمــی گردنــد و رســپاون نمــی شــوند و ایــن 
لحظــه فرصــت مناســبی اســت تــا نیرهایتــان همــه نیروهــای دشــمن 

را شکســت دهنــد.

Brawl

ایــن حالــت کــه دو مبــارز از هــر تیــم را مقابــل هــم قــرا مــی دهــد، 
حالتــی شــبیه بــه دوئــل دارد امــا اینبــار دو نفــر در مقابــل درو نفــر 

دیگــر بــه مبــارزه مــی پردازنــد، تیمــی کــه هــر دو و یــا یکــی از افــرادش 
زنــده بمانــد برنــده بــازی اســت.

Skirmish

 ایــن حالــت بســیار شــبیه بــه Team Death Match در بــازی هــای 
چنــد نفــره کاســیک اســت، جایــی کــه هــر بازیکــن بــا کشــتن بیشــتر 

امتیــاز کســب مــی کنــد و در آخــر تیمــی کــه بیشــترین امتیــاز را کســب 
کــرده برنــده بــازی مــی شــود.

Elimination

در ایــن حالــت کــه چهــار نفــر را در مقابــل چهــار نفــر قــرار مــی دهــد، 
بازیبــاز هــا بایــد همــه افــراد حاضــر در نقشــه از تیــم مقابــل را از بیــن 

ببرنــد، تیمــی کــه هنــوز جنگجویــی زنــده در میــدان مبــارزه داشــته 
باشــد برنــده خواهــد شــد.

بــه گفتــه کارگــردان بــازی، مبــارزات بــه مــدت 
تــا  کشــید  خواهنــد  طــول  دقیقــه   ۱۲ تــا   ۸
خســتگی  و  نواختــی  یــک  حــس  بازیکنــان 
نکننــد، ایــن موضــوع باعــث مــی شــود کــه 
شــما تعــداد بســیاری مبــارزه متفــاوت بــا تیــم 
کوتاهــی  زمــان  در  را  افــراد مختلفــی  و  هــا 
انجــام دهیــد و حــس خســتگی نکنیــد، چــرا 
بــار حریفــی متفــاوت در کنــار  بــار  کــه هــر 
تیمــی متفــاوت مبــارزه کــرده ایــد و با با حالت 
دیگــری بــه بــازی پرداختــه ایــد. همچنیــن در 
ســازی  امــکان شــخصی  نفــره  چنــد  حالــت 
قهرمــان هــا وجــود دارد، ۱۲ قهرمــان بــا تیــپ 

بــازی  در  متفــاوت  هــای  شــخصیت  و  هــا 
ــزار و وســایل مخصــوص  ــد کــه اب وجــود دارن
بــه خودشــان را در بــازی دارنــد، بــازی کننــده 
هــا بــا پیشــرفت در ســطح شــخصیت ابــزار 
و وســایل جدیــدی بــه دســت مــی آورنــد کــه 
مــی تواننــد بــا آن هــا ظاهــر شخصیتشــان 
تزئینــی  وســایل  بــازی  در  دهنــد.  تغییــر  را 
بســیاری وجــود دارنــد کــه ظاهــر شــما را از 
کلــی  طــور  بــه  کننــد.  مــی  متمایــز  دیگــران 
بــرای هــر کــدام از ۱۲ شــخصیت قابــل بــازی 
۲۰ ســطح وجــود دارد کــه پــس از رســیدن 
بــه آن مــی توانیــد از نــو شــروع کــرده و بــا 

شــخصیت دیگــر بــه بــازی بپردازیــد. بــه گفتــه 
ســطح  بــه  رســیدن  بــرای  بــازی  کارگــردان 
نهایــی هــر شــخصیت زمانــی حــدود ۸ تــا ۱۲ 
ســاعت الزم اســت. روندی بســیار ســریع که 
واقعــا حیــرت آور اســت و ممکــن اســت بــه 
پیکــره بــازی لطمــه وارد کنــد. امــا ســازنده هــا 
ــاز هــا بایــد هرچــه  ــازی ب اعتقــاد دارنــد کــه ب
ســریع تــر بــه قــدرت نهایــی خــود دســت پیــدا 
کننــد تــا حــس واقعــی مبــارزه کــردن را درک 
کننــد و پــس از آن بــه تزئییــن ظاهــر و کســب 

ابــزار هــای جدیــد بــرای مبــارزه بپردازنــد.
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البتــه ســازنده هــا همینطــور ذکــر کــرده انــد 
بســیار  شــیب  بــازی  در  قــدرت  قــوص  کــه 
کــه  صــورت  ایــن  بــه  دارد،  مایمــی  بســیار 
شــخصیت هــای ســطح یــک هــم بــه کارآمــدی 
یــک شــخصیت بــا ســطح بیســت هســتند، 
شــما  بــه  مبــارزات  خاقانــه  سیســتم  زیــرا 
بــا  را  از ضربــه  نوعــی  هــر  مــی دهــد  اجــازه 
زمــان بنــدی درســت و دقیــق دفــع کنیــد و بــا 
ســرعت عمــل زیــاد هــر نــوع دفاعــی را در هــم 
بشــکنید، در واقــع سیســتم مبــارزات بیشــتر 
بــر توانایــی هــای فــردی شــما متکــی اســت 
تــا توانایــی هــای شــخصیتی کــه بــا آن بــازی 
ــول هــای  ــد. از جهتــی ســطح هــا و ل مــی کنی
مختلــف در بــازی بیشــتر بــرای ایــن ســاخته 
متنــوع  و  بیشــتر  هــای  راه  کــه  انــد  شــده 
تــری بــرای مبــارزه کــردن داشــته باشــید و 
مبــارزات تــازه و متفاوتــی را تجربــه کنیــد.
بــه گفتــه ســازنده هــا، امکانــات شــخصی 
ســازی در بازی محدود نیســتند و گستره 
مناســبی از کاهخــود هــا، زره هــای روی 
مــی  شــامل  را  ســینه  و  شــانه  دســت، 
شــوند، شــما امــکان ایجــاد تغییــر در زره 
ــزار هــای تزئینــی ای کــه  ــه وســیله اب هــا ب
در محیــط مــی یابیــد را داریــد و حتــی مــی 
توانیــد رنــگ بنــدی تمامــی لبــاس هایتــان 
بــه دلخــواه تغییــر دهیــد، همچنیــن  را 
تعــداد ابــزار هــا و وســایل ســاخته شــده 
در بــازی آنقــدر باالســت کــه مــی توانیــد بــا 
ایجــاد تغییــرات بســیار زیــاد تقریبــا شمشــیر 
هــا و زره هــای دلخواهتــان را بســازید. بــرای 
درک بهتــر تعــداد ابزارهــای درون بــاری کافــی 
اســت بگویــم کــه ســازنده هــا تاییــد کــرده انــد 
بــرای هــر کــدام از ۱۲ شــخصیت ابــزار هایــی 
بــه فــرد طراحــی کــرده  جداگانــه و منحصــر 
انــد. کــه تعــداد بســیاری زیــادی را شــامل مــی 

شــوند.

ســازنده هــا ســعی کــرده انــد بــا ایجــاد فرمولــی 
شــبیه بــه مبــارزات چنــد نفــره در بــازی هــای 
بــازی  بــه  جدیــد  فرمــول  تیرانــدازی،  ســبک 
ــد،  ــق کنن ــد اســلش تزری هــای ســبک هــک ان
یکــی از طراحــان بــازی بــرای افتخــار ار بــازی 
ای تیــر انــدازی مــی نامــد کــه در آن بــه جــای 
تپانچــه و مسلســل، شــخصیت هــا شمشــیر 
ســبب  بــه همیــن  دارنــد،  دســت  بــه  تبــر  و 
آســیب  یــا   Friendly Fire امــکان  بــازی  در 
کــه  چــرا  دارد،  وجــود  دوســتان  بــه  زدن 
یــک شمشــیر زد هرچقــدر هــم کــه مهــارت 
کنــد  اشــتباه  اســت  ممکــن  باشــد،  داشــته 
ضربــه  همیــن  بزنــد،  نادرســت  ای  ضربــه  و 
هــا و آســیب هــای بــه دوســتان مــی تواننــد 
تغییــر  کلــی  طــور  بــه  را  مبــارزه  یــک  رونــد 
در مقابــل دو جنگجــو  کنیــد  تصــور  دهنــد، 
از نیروهــای مخالــف گیــر افتــاده ایــد و راهــی 
زمــان  یــک  بــا  امــا  نداریــد، شــما  فــرار  بــرای 
بنــدی دقیــق و درســت مــی توانیــد کاری کنیــد 
کــه یــک ضربــه کاری و محکــم از حریفتــان 
ــه ایــن صــورت  بــه همرزمــش برخــورد کنــد. ب
فقــط بــا یــک حرکــت درســت توانســته ایــد 
یکــی از رقیبانتــان را از میــدان بــه در کنیــد. 
همچنیــن در محیــط هــا و نقشــه هــای وســیع 
ابــزار هــا و مناطقــی قــرار دارنــد کــه بــرای همــه 
خطــر آفریــن هســتند، در مقابــل ایــن محیــط 
هــا و ابــزار هــا بایــد بــا هوشــمند رفتــار کنیــد 
را  هایتــان  رقیــب  درگیــری خاصــی  بــدون  و 
بکشــید، مثــا در یکــی از نمایــش هــای بــازی 
دیــده مــی شــود کــه یــک ســامورایی بــا تنــه ای 
محکــم و بــه موقــع یــک وایکینــک کــوه پیکــر را 
میــان چندیــن نیــزه پرتــاب مــی کنــد و کارش 
را مــی ســازد، و یــا دیــده شــده کــه یــک شــوالیه 
ســنگین وزن بــا یــک حرکــت بــه موقــع باعــث 
شــده ســامورایی ای عجــول درون چالــه ای 
بیفتنــد و جــان بــه جــان افریــن تســلیم کنــد.

گیمفا دیجیتال - آذر 104۱۳۹۵



بــا وجــود اینکــه بــرای افتخــار از فرمولــی بهــره مــی بــرد کــه مخصــوص بــازی 
هــای چنــد نفــره اســت، امــا ســازنده هــا همچنــان پافشــاری مــی کننــد کــه 
ــا داســتان و طراحــی مراحــل خیلــی  ــازی از بخــش تــک نفــره ای غنــی، ب ب
خــوب بهــره خواهــد بــرد، داســتان بخــش تــک نفــره در مــورد سلحشــوری 
بــه نــام آپولیــون اســت کــه شــیفته آشــوب و قــدرت شــده، در کنــار او امــا 
ســه گــروه از شــوالیه هــا، وایکینــگ هــا و ســامورایی هــا در جهانــی خیالــی، 
بــرای مــدت هاســت کــه در اختــاف و جنــگ هســتند، بــه نظــر مــی رســد 
کــه آپولیــون قصــد دارد از ایــن جنــگ چندهزارســاله بــرای ســود خــودش 
اســتفاده کنــد. بــا اینکــه ســازنده هــا اطاعــات زیــادی از داســتان منتشــر 
نکــرده انــد، امــا از همیــن چنــد خــط مــی تــوان پــی بــرد کــه بــا داســتانِ 
محکــم و منســجمی طــرف نخواهیــم بــود، چــرا کــه بــه طــور حتــم مــی توانیم 
مطمئــن باشــیم تمــام تمرکــز ســازنده هــا بــر روی گیــم پلــی نویــن و نقشــه 
هــای بــازی بــوده اســت، پــس بــا ایــن تفاصیــر نمــی توانیــم خیلــی زیــاد بــه 
ایــن ماجراجویــی ســینمایی و هیجــان انگیــز امیــدوار باشــیم. ســازنده هــا 
مــی گوینــد کــه داســتان بــازی بــه قــدر کافــی پیچیــده و هیجــان انگیــز اســت 
کــه حتــی اگــر بــه بخــش چنــد نفــره هــم دســت رســی نداشــته باشــید از 
بــازی لــذت بســیاری ببریــد. ایــن داســتانِ بــه اصطــاح هیجــان انگیــز قــرار 
اســت در ابتــدا شــما را در در نقــش واردن کــه یــک شــوالیه اســت قــرار 
دهــد تــا در مقابــل غــارت از قلعــه هایتــان دفــاع کنیــد و بــا غــرور و افتخــار 
سلحشــوران قــرون وســطی آشــنا شــوید، پــس از واردن امــا نوبــت بــه یــک 
وایکینــگ مــی رســد کــه در حــال غارتگــری اســت، دقیقــا نمــی دانــم در ایــن 
بخــش بایــد چــه درســی بگیریــم؟ البتــه مــا قبــا درس هایمــان از زندگــی 
وایکینــگ هــا را از منابعــی بــه مراتــب بهتــر یادگرفتــه ایــم. پــس از بخــش 
مربــوط بــه وایکینــگ هــا داســتان ماجــرای یــک ســامورایی بــا نــام اوروچــی 
را روایــت خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــما در نقــش هــر ســه دســته از 

شــوالیه هــا، وایکینــگ هــا و ســامورایی هــا بــازی خواهیــد کــرد.

 ارتش یک نفره!



جیسون وندنبرگ )Jason VandenBerghe( کارگردان بازی

بــا وجــود اینکــه بــرای افتخــار از فرمولــی بهــره مــی بــرد کــه 
هــا  ســازنده  امــا  اســت،  نفــره  چنــد  هــای  بــازی  مخصــوص 
همچنــان پافشــاری مــی کننــد کــه بــازی از بخــش تــک نفــره ای 
غنــی، بــا داســتان و طراحــی مراحــل خیلــی خــوب بهــره خواهــد 
بــرد، داســتان بخــش تــک نفــره در مــورد سلحشــوری بــه نــام 
آپولیــون اســت کــه شــیفته آشــوب و قــدرت شــده، در کنــار او 
امــا ســه گــروه از شــوالیه هــا، وایکینــگ هــا و ســامورایی هــا در 
ــرای مــدت هاســت کــه در اختــاف و جنــگ  ــی، ب ــی خیال جهان
هســتند، بــه نظــر مــی رســد کــه آپولیــون قصــد دارد از ایــن 
جنــگ چندهزارســاله بــرای ســود خــودش اســتفاده کنــد. بــا 
اینکــه ســازنده هــا اطاعــات زیــادی از داســتان منتشــر نکــرده 
انــد، امــا از همیــن چنــد خــط مــی تــوان پــی بــرد کــه بــا داســتانِ 
محکــم و منســجمی طــرف نخواهیــم بــود، چــرا کــه بــه طــور 
حتــم مــی توانیــم مطمئــن باشــیم تمــام تمرکــز ســازنده هــا بــر 
روی گیــم پلــی نویــن و نقشــه هــای بــازی بــوده اســت، پــس 
بــا ایــن تفاصیــر نمــی توانیــم خیلــی زیــاد بــه ایــن ماجراجویــی 
ســینمایی و هیجــان انگیــز امیــدوار باشــیم. ســازنده هــا مــی 
گوینــد کــه داســتان بــازی بــه قــدر کافــی پیچیــده و هیجــان 
ــد نفــره هــم دســت  ــه بخــش چن ــز اســت کــه حتــی اگــر ب انگی
ایــن  ببریــد.  بســیاری  لــذت  بــازی  از  باشــید  نداشــته  رســی 
داســتانِ بــه اصطــاح هیجــان انگیــز قــرار اســت در ابتــدا شــما 
را در در نقــش واردن کــه یــک شــوالیه اســت قــرار دهــد تــا در 
مقابــل غــارت از قلعــه هایتــان دفــاع کنیــد و بــا غــرور و افتخــار 
سلحشــوران قــرون وســطی آشــنا شــوید، پــس از واردن امــا 
نوبــت بــه یــک وایکینــگ مــی رســد کــه در حــال غارتگــری اســت، 
دقیقــا نمــی دانــم در ایــن بخــش بایــد چه درســی بگیریم؟ البته 
مــا قبــا درس هایمــان از زندگــی وایکینــگ هــا را از منابعــی بــه 
مراتــب بهتــر یادگرفتــه ایــم. پــس از بخــش مربــوط بــه وایکینــگ 
هــا داســتان ماجــرای یــک ســامورایی بــا نــام اوروچــی را روایــت 
خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــما در نقــش هــر ســه دســته از 
شــوالیه هــا، وایکینــگ هــا و ســامورایی هــا بــازی خواهیــد کــرد.

بــه طــور کلــی مــی توانیــم بــرای افتخــار را یــک بــازی چنــد 
بــه اینجــای کار  تــا  بــرزگ و جــاه طلبانــه بنامیــم کــه  نفــره 
خبــر از عنوانــی موفــق و نوآورانــه مــی دهــد. گرافیــک بــازی 
در نمایــش هایــش حیــرت آور نیســت امــا قطعــا قابــل قبــول 
و مناســب یــک بــازی در نســل هشــتم اســت. در عــوض امــا 
فیزیــک زره هــا، شمشــیر هــا، ضربــه هــا و شــخصیت هــا بــه 
طــرز حیــرت آوری عالــی بــه نظــر مــی رســد و حتــی بــا وجــود 
نــگاه کــردن بــه مبــارزات هــم مــی توانیــم نشســتن یــک ضربــه 

محکــم روی زره هــا را حــس کنیــم.
اینطــور کــه پیــش بینــی مــی شــود، بــرای افتخــار قطعــا بــا 
ارائــه یــک گیــم پلــی زیبــا و گســترش دادن بخــش چندنفــره 
اش مــی توانــد بــازی موفقــی باشــد. بــازی موفقــی کــه فقــط 
و فقــط بــرای ســرگرمی چنــد نفــره ســاخته شــده و قطعــا در 
میــان بــازی هــای داســتان محــور بــا حالــت هــای تــک نفــره 
ــرای گفتــن نخواهــد داشــت. در آخــر هــم  قدرتمنــد حرفــی ب
بایــد گفــت کــه امیدواریــم ایــن ایــده نــو و جــذاب، بــه علــت 
عجلــه در مراحــل ســاخت و ســودجویی تهیــه کننــدگان از 
ــده ای کــه در نســل هشــتم  ــه روزگار محــو نشــود، پدی صحن
گریبانگیــر عنــوان هــای قدرتمنــد بســیاری شــده اســت، چــه 
آن هایــی کــه انحصــاری بــوده انــد و نــام هــای بزرگــی را یــدک 
ــار نامشــان را  ــرای اولیــن ب مــی کشــیدند چــه آن هایــی کــه ب
ــه کردنشــان آســمان  ــا تجرب مــی شــنیدیم و قصــد داشــتیم ب

هــا را فتــح کنیــم.

خون را از شمشیرت پاک کن
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شــاید وقتــی تــام کلنســی فقیــد در ســال 
1984 اولیــن رمانــش در ســبک داســتانیِ 
و  کــس  هیــچ  کــرد،  منتشــر  را  نظامــی 
کردنــد  نمــی  تصــور  هــم  خــودش  حتــی 
طوالنــی  هایــی  ســال  بــرای  او  نــام  کــه 
ــای بازی هــای  ــی باشــد پ قــرار اســت امضای
رایانــه ای نظامــیِ خــوش ســاخت و دوســت 
کــه  روزی  آن  حقیقــت،  در  داشــتنی. 
اکتبــر ســرخ منتشــر شــد،  بــرای  شــکاری 
کلنســی تصــورش را هــم نمــی کــرد کــه 32 
نوشــته  اســاس  بــر  ای  بــازی  بعــد،  ســال 
هــای فــوق العــاده اش ســاخته شــود. آن 
هــم در حالــی کــه چیــزی حــدود ســه ســال 
از مرگــش می گــذرد. کلنســی امــا نویســنده 
داشــتنی  دوســت  تــامِ  نبــود،  ســاده  ای 
دنیــای بــازی آن قــدر آثــار خــوب و بــه یــاد 
کــه  بــه جــا گذاشــت  از خــودش  ماندنــی 
هــم  را  ســینمای  و  هالیــوود  از  ســهمش 
گرفــت. امــا بــه هــر نحــوی کــه بــه موضــوع 
نــگاه کنیــد، متوجــه مــی شــوید کــه کلنســی 
بــرای قشــر گیمــر و طرفــداران بــازی هــای 
رایانــه ای نامــی متفــاوت اســت. مــی دانیــد 

چــرا؟ نمــی دانیــد؟
شــاید او بــرای ســینما و برهــه ای از زمــان 
بــازی هــای رایانــه ای جــک رایــان را خلــق 
کــرده باشــد، امــا بــرای مــا؛ ســم فیشــری 
آفریــد کــه همیــن حــاال هــم دلمــان حســابی 
برایــش تنــگ شــده. البــد مــی پرســید فقــط 
ســم فیشــر؟ نــه!  قطعــا اینطــور نیســت، 
کلنســی و قلــم توانایــش و عناوینــی کــه 
بــر اســاس نوشــته هــا، ایــده هــا و حتــی 
نــام او ســاخته شــدند، خاطراتــی برایمــان 
ســاخته انــد کــه خــوش بختانــه محــدود بــه 
ســری Splinter Cell و ســری فیلــم هــای 
ــه طــور قطــع  ــان نیســتند. البتــه ب جــک رای
بایــد گفــت متاســفانه هرچــه بــازی بــا نــام 
او منتشــر مــی شــود دســت پخــِت ناشــر 
یوبیســافت  یعنــی  روزهــا  ایــن  محبــوب 

اخیــر  هــای  در ســال  کــه  ناشــری  اســت. 
نشــان داده هرچنــد همیشــه ایــده هایــی 
نــاب و حیــرت آور در آســتینش دارد، امــا 
ــد  ــگار راه اســتفاده از آن هــا را خــوب بل ان
نیســت، و یــا شــاید هــم خیلــی خــوب بلــد 
اســت و مــا گــول ظاهــر قضیــه را خــورده 
ایــن  پیرامــون  شــایعات  از  گذشــته  ایــم. 
بعضــا  کــه  هایــی  بــازی  و  بــزرگ  ناشــر 
بــه  داریــم  را  انتظــارش  کــه  کیفیتــی  بــا 
دســتمان نمــی رســند. خــدا را شــکر، بــه هــر 
نحــوی کــه بــوده، یوبیســافِت عزیــز هنــوز 
عناویــن تحــت نــام تــام کلنســی را خدشــه 
دار نکــرده )چــرا کــه دیویــژن واقعــا بــازی 
خوبــی بــود). بــازی هــای بزرگــی که در طول 
ــا داســتان هــای  ســال هــای بســیار زیــاد، ب
انقالبــی  هــای  پلــی  گیــم  البتــه  و  جــذاب 
نظامــی  همتایــان  از  قــدم  یــک  همیشــه 
مــی  مثــال  انــد.  بــوده  جلوتــر  خودشــان 
 Splinter بدانیــد  اســت  کافــی  خواهیــد؟ 
Cell همیشــه رقیبــی جــدی و قابــل تامــل 
بــرای ســلطان ســبک مخفــی کاری یعنــی 
اصــال  یــا  اســت.  بــوده  گیــر ســالید  متــال 
بگذاریــد مثــال بهتــری بزنــم، جــز در بــازی 
هایــی بــا ســبک شــبیه ســاز جنــگ، هیــچ 
هــای  تاکتیــک  از  اســتفاده  شــاهد  وقــت 
یــک  دقیــق، واقعــی و کارآمــد نظامــی در 
 Rainbow بــازی رایانــه ای بــوده ایــد؟ اگــر
Six را تجربــه کــرده باشــید قطعــاً بــا مــن 
بهتریــن  از  یکــی  کــه  داریــد  نظــر  اتفــاق 
ســبک  در  نظامــی  تاکتیکــی  هــای  بــازی 
تاریــخ  طــول  در  کــه  اســت  شــخص  اول 
نظامــی،  جزییــات  اســت.  شــده  ســاخته 
ســری  هــای  المــان  تریــن  مهــم  از  یکــی 
بازی هایــی تحــت عنــوان تــام کلنســی بــوده 
بــه وضعیــت سیاســی  انــد، توجــه دقیــق 
کشــورهایی کــه داســتان در آن هــا رخ مــی 
داد، داســتانِ منطبــق بــا تغییــرات سیاســی 
و روابــط کشــور هــا و از همــه مهمتــر، گفتن 

بخــش هایــی از ماجــرای طوالنــی اختالفات 
سیاســی ایــاالت متحــده بــا روســیه پــس از 
جنــگ ســرد. ایــن عناصــر چــه در اســپلینتر 
ســل و وقایــع شــبیه بــه واقعیــت اش، بــا 
داســتان هــای سیاســی و بــه شــدت جــدی 
و تاریــک، چــه Rainbow Six و ماجراهــای 
گــروگان گیــری هــای تروریســت هایــش بــه 
طــور قابــل مشــاهده ای اعــالم وجــود مــی 
کننــد. در همــه بــازی هــای تــام کلنســی، 
مــا بــه عنــوان یــک بــازی کننــده، بــه راحتــی 
مــی توانیــم دســته یــا مــوس و کیبــورد تــوی 
دســتمان را تبدیــل بــه یــک اســلحه کنیــم و 
ذهــن خالقمــان را مجبــور کنیــم مثــل یــک 
فرمانــده نظامــی شــروع بــه فعالیــت کنــد 
بــا تمرکــز کافــی نقشــه بکشــد، پنهــان  و 
شــود، زیــر دســت هایــش را کنتــرل کنــد و 
در آخــر هــم یــک عملیــات نظامــی درســت 
حتــی  راســتی  دهــد.  انجــام  حســابی  و 
گاهــی هــم بهتــر از عملیــات هــای واقعــی 
عمــل مــی کردیــم و جــان یــک نفــر را هــم 
بــه خطــر نمــی انداختیــم. از هــر نظــر کــه 
ــگاه  ــر تعــداد ن ــازی هــای پ ــن ســری ب ــه ای ب
بــازی  فضــای  از  هــم  چقــدر  هــر  و  کنیــد 
هــای نظامــی دور باشــید، بــا یکــی از آن هــا 
خاطــره داریــد. ایــن موضــوع بــه طــور واقــع 
ســری  چــون  اســت،  اجتنــاب  قابــل  غیــر 
تقریبــا چندیــن  کلنســی  تــام  هــای  بــازی 
از عناویــن مختلــف را شــامل مــی  ســری 
شــوند کــه در ســبک هــای مختلــف، تجربــه 
ــه  ــو برایمــان ب ــی متفــاوت و همیشــه ن های
ارمغــان مــی آورنــد. از بــازی هایــی در ســبک 
اســتراتژیک نوبتــی و هــم زمــان گرفتــه تــا 
تاکتیکــی،  شــخص  ســوم  هــای  اکشــن 
ســری  یــک  بگویــم  کــه  نیســت  نیــازی 
عناویــن مخفــی کاری درســت و حســابی 
هــم تحــت نــام تــام کلنســی ســاخته شــده 

و کلــی هــم طرفــدار دارد؟
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امــا شــاید یکــی از تاثیــر گــذار تریــن ســری عناویــن 
ارتــش  در  ای  ویــژه  یــگان  ماجــرای  کلنســی،  تــام 
ایالــت متحــده اســت کــه همیشــه خــدا قــرار اســت 
ماموریــت هایــی ناممکــن را انجــام دهنــد، روح هایــی 
کــه همیشــه یــک قــدم جلوتــر از دشــمنان حرکــت مــی 
کننــد و بــا همــکاری تیمــی و اعتمــاد بــه یکدیگــر از 
 Ghost Recon هــر مانعــی عبــور مــی کننــد. ســری
همیشــه موفــق بــوده مــا را در نقــش افــراد یــک گــروه 
ضربــت مخفــی قــرار دهــد کــه ماموریــت هایــی بــه 
شــدت محرمانــه را بــه انجــام مــی رســاندند، ســری 
اســتفاده  بــه  وابســته  شــدت  بــه  کــه  هایــی  بــازی 
البتــه  و  تیمــی  همــکاری  نظامــی،  هــای  تاکتیــک  از 
توانایــی تجزیــه و تحلیــل وضعیــت بــوده انــد. ســری 
Ghost Recon پــس از انتشــار دو نســخه اول، در 
 Ghost Recon Advanced نــام  بــا  ســوم  نســخه 
Warfighter بــه آینــده کــوچ کــرد و داســتان یگانــی 
بــا تکنولــوژی پیشــرو و بســیار پیشــرفته را تعریــف 
کــرد کــه در جهــان عملیــات هایــی محرمانــه انجــام 
مــی دادنــد، شــماره ســوم از ریشــه هــای نســخه هــای 
ابتدایــی فاصلــه گرفتــه بــود، امــا قطعــا موفــق شــد 
فضــا و اتمســفری خلــق کنــد کــه تــا ســال هــای بعــد 
 Future ســری را در آن حفــظ کنــد. پــس از انتشــار
چنــدان  عنــوان  شــاهد   ،  2012 ســال  در   Soldier
دلچســب و درســت و حســابی ای از ســری نبودیــم، 
عنــوان  اعتمــاد،  غیرقابــل  یوبــی ســافِت  حــاال،  امــا 
جدیــدی از ســری معرفــی کــرده کــه از حــال و هــوای 
همــه شــماره هــای قبلــی جداســت و آنقــدر متفاوت و 
جدیــد بــه نظــر مــی رســد که هر کســی را می ترســاند. 
مــی ترســاند، چــرا کــه بــاز هــم ممکــن اســت ایــده ای 
و  عجوالنــه  ســاخت  مراحــل  درگیــر  جــذاب،  و  نــو 
بــدون دقــت شــود. امــا پیــش داوری کــردن اصــوال کار 
اشــتباهی اســت، بهتــر اســت بــا مــا همــراه باشــید تــا 
در پایــان مقالــه بفهمیــم مــی شــود بــه دســت پخــت 

ــه؟ ــا ن ــود ی ــدوار ب ــد یوبیســافت امی جدی

Tom Clansy’s Ghost Recon Wildlands عنــوان 
مراســم  در  کــه  اســت  ســری  از  یوبیســافت  جدیــد 
E3 2015 بــرای اولیــن بــار معرفــی شــد و همــه را 
شــوکه کــرد. ایــن بــازی توســط اســتدیو یوبیســافت 
پاریــس در دســت ســاخت اســت امــا اســتدیو هــای 
بســیاری در رونــد ســاخت آن بــه پاریســی هــا کمــک 
مــی کننــد، وظیفــه کارگردانــی بــازی بــر عهــده اریــک 
کوزیــان )Eric Couzian) اســت در کنــار او دومنیــک 
باتلــر )Dominic Butler) بــه عنــوان طــراح ارشــد و 
نورالدیــن عبــود )Nouredine Abboud) در ســمت 
بــازی  ایــن  مــی کننــد.  بــازی فعالیــت  تهیــه کننــده 
اولیــن عنــوان محیــط بــاز در ســری اســت و بــه گفتــه 
ســازنده هــا وســیع تریــن محیطــی را دارد کــه تــا بــه 
حال توســط کمپانی یوبیســافت ســاخته شــده اســت. 
تیــم ســازنده ســعی کــرده انــد بــا برگشــت بــه دوره 
مــدرن و حــال، از فضــای آینــده نگرانــه ای کــه بعــد 
ایجــاد شــده  از Advanced Warfighter در ســری 
بــود فاصلــه بگیرنــد و بــه ریشــه هــای گوســت ریــکان 
بازگردنــد. بــازی ای در ســبک تیرانــدازی تاکتیکــی کــه 
در محیطــی وســیع و بــاز رخ مــی دهــد! دیگــر چــه 
مــی خواهیــد؟ یــک ایــده نــاب و تــازه رو بــه رویتــان 

ــد. گذاشــته ان
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سرزمین وحشی
اینبــار قــرار اســت گوســت هــای دوســت 
اعصــاب!)  بــی  البتــه  )و  داشــتنی 
آن  بولیــوی  کشــور  در  را  ماجراهایشــان 
هــم چنــد ســالی بعــد از حــاال دنبــال کننــد. 
قــاره  در  شــده  واقــع  کشــوری  بولیــوی 
ــگاه کارتل هــا  ــکا جنوبــی اســت، جوالن امری
مخــدر،  مــواد  خطرنــاک  باند هــای  و 
حتــی  کــس،  هیــچ  از  کــه  کارتل هایــی 
دولت هــا و ارتــش هــا هــم ترســی ندارنــد، 
یکی از کارتل های فعال در کشــور بولیوی 
در بــازی )!) کارتــل بــزرگ و قدرتمنــد ســانتا 
ایــن  اســت.   (Santa Blanca( بالنــکا 
اســم  بــه  بــه ســرکردگی شــخصی  کارتــل 
El Sueno در بولیــوی فعالیــت مــی کنــد، 
در طــول چنــد ســال گســتره قــدرت ســانتا 
بالنــکا بــه حــدی مــی شــود کــه بــه بزرگتریــن 
تولیــد کننــده کوکاییــن در منطقــه تبدیــل 
شــده و کنتــرل کشــور بولیــوی را بــه وســیله 
ثــروت زیــادش بــه دســت مــی گیــرد. ایــن 
موضــوع باعــث مــی شــود کــه ســانتا بالنــکا 
عــالوه بــر فعالیت هــای آشــکارِ  مربــوط بــه 
مــواد مخــدر، بــه نوعــی بــه عنــوان حاکمیــت 
و قــدرت در بولیــوی هــم شــناخته شــود. 
پــس از آن اســت کــه بولیــوی بــه عنــوان 
بــه بزرگتریــن تولیــد  یــک کشــور، تبدیــل 
جهــان  در  مخــدر  مــواد  کننــده  توزیــع  و 
می شــود. ســانتا بالنــکا امــا بــه ایــن وســعت 

تریــن  قدرتمنــد  هــا  آن  نیســت،  راضــی 
دارنــد  ســعی  و  هســتند  منطقــه  کارتــل 
دهنــد.  افزایــش  را  قدرتشــان  و  تجــارت 
امــا بــا نفــوذ ســانتا بالنــکا بــه کشــورهای 
اطــراف و اعمــال قــدرت در آن هــا؛ ایــاالت 
چــرا  کنــد،  مــی  خطــر  احســاس  متحــده 
کــه فعالیــت هــای کارتــل موجــب ناامنــی 
منطقــه )!) و ایجــاد تنــش در آن می شــود، 
ایالــت  بــزرگ  ارتــش  دلیــل،  همیــن  بــه 
خبــر  را  هــا  گوســت  ویــژه  یــگان  متحــده 
می کنــد. ماموریــت گوســت هــا ایــن اســت 
کــه عــالوه بــر نابــودی کارتــل، روابــط آن هــا 
بــا دولتمــردان و حاکمیــت بولیــوی را هــم 

کشــف کننــد.
بولیــوی کشــوری اســت کــه در زمــان حــال 
توســط  شناســیم  مــی  مــا  کــه  دنیایــی  و 
بازســازی  بــازی  در  یوبیســافت  طراحــان 
شــده اســت، بــرای انجــام ایــن کار تیمــی 
بــه  بولیــوی  ارتــش  همراهــی  بــه  محقــق 
بــا  تــا  انــد  شــده  فرســتاده  کشــور  ایــن 
و  تصاویــر  ثبــت  و  منطقــه، ضبــط  دیــدن 
ــر  ــه هرچــه واقعــی ت شــناخت دقیــق آن، ب
شــدن نقشــه بــازی کمــک کننــد، بــه گفتــه 
بــرای ســاخت و  بــازی ســاز  ســازنده هــا، 
خلــق محیــط جدیــدی بایــد در آن غوطــه ور 
شــود و نــه اینکــه محیــط را فقــط از روی 
اطالعــات ثبــت شــده طراحــی کنــد. البتــه 

بــا توجــه بــه ســابقه ایــن کمپانــی و اســتدیو 
هــای زیرمجموعــه اش، مــی توانیــم از ایــن 
نظــر کامــال آســوده باشــیم و فقــط منتظــر 
بنشــینیم تــا یوبیســافت بــا طراحــی هنــری 
زیبــا و فضــا ســازی هــای عالــی اش بــاز هــم 
زمانــی  برهــه  در  را  جهــان  از  ای  منطقــه 
خاصــی )اینبــار زمــان خودمــان) پیــش روی 

چشــم هایمــان زنــده کنــد.
بولیــوی یکــی از بزرگتریــن نقشــه هــا در 
میــان بــازی هــای جهــان بــاز را دارد کــه در 
واقــع وســیع تریــن محیــط طراحــی شــده 
توســط طراحــان یوبیســافت تــا ایــن لحظــه 
اســت، ایــن محیــط وســیع و بــزرگ البتــه 
شــامل 9 منطقــه بــا آب و هــوای متفــاوت 
و جــذاب اســت کــه مــی تواننــد بــه معنــای 
واقعــی کلمــه محیــط کشــور بولیــوی را زنــده 
ســازنده ها  گفتــه  بــه  دهنــد،  نشــان  تــر 
محیط هــای  شــاهد  مــا  بــازی  نقشــه  در 
هــای  جنــگل  هــا،  کوهســتان  صحرایــی، 
 ... و  برفــی  هــای  محیــط  خیــز،  بــاران 
خواهیــم بــود، درســت مثــل محیــط زیســت 
متنــوع کشــور بولیــوی در واقعیــت. از قــرار 
تــر  بــرای هرچــه واقعــی  معلــوم طراحــان 
کــردن محیــط، از سیســتم آب و هــوای پویــا 
کمــک گرفتــه انــد و بــا چرخــه روز و شــب 
زندگــی واقعــی را در محیــط زیســت متــوع 

بولیــوی شــبیه ســازی کــرده انــد.



بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده، محیــط 
بولیــوی زنــده اســت. امــا تعریــف زنــده گویــا 
اینبار متفاوت تر از همیشــه اســت چرا که 
از قــرار معلــوم بــا وجــود هــوش مصنوعــی 
جدیــد و کامــال نوآورانــه شــخصیت هــای 
غیــر قابــل بــازی، آن هــا بــر اســاس انگیــزه 
مخصــوص  تصمیمــات  دارنــد،  کــه  هایــی 
بــه زندگــی خودشــان را خواهنــد داشــت 
زندگــی روزمــره  بــه  نبــود شــما هــم  و در 
ادامــه خواهنــد داد، آن هــا بــه کوچکتریــن 
مــی  نشــان  واکنــش  محیــط  در  تغییــرات 
دهنــد و در مــورد آن صحبــت مــی کننــد، 
تــا تغییراتــی کــه در  از آب و هــوا گرفتــه 
محیــط رخ داده، مــردم در بــازار هســتند، 
کننــد،  مــی  کشــاورزی  کننــد،  مــی  خریــد 
جشــن مــی گیرنــد و دور هــم جمــع مــی 
زنــده  واقعــی  معنــای  بــه  هــا  آن  شــوند؛ 
هســتند و زنــده بودنشــان را بــدون شــما 
هــم ادامــه خوهنــد داد . بــه گفتــه آقــای 
ــازی، شــخصیت هــای  ــر طــراح ارشــد ب باتل
غیــر قابــل بــازی نســبت بــه اعمــال شــما 
کامــال آگاهانــه واکنــش نشــان مــی دهنــد 
و انگیــزه هــا و اشــتیاق هــای خوشــان را 
ــد  در ســر مــی پروراننــد. ایــن تعریــف جدی
امیــدوار  حــدی  بــه  را  مــا  بــودن  زنــده  از 
مــی کنــد کــه منتظــر محیطــی بــه مراتــب 
ــازی هــای  ــه ســری ب ــر نســبت ب پاســخگو ت
GTA  باشــیم. چــرا کــه ســازنده هــا قــول 
اعمــالِ از پیــش تعییــن نشــده و خــارج از 
قابــل  غیــر  هــای  شــخصیت  چهارچــوب 
بــازی در بازخــورد بــه اعمــال شــما را داده 

ــد. ان
بــه بیــان ســاده تــر انــگار بــا بــود و نبود شــما 
هــم زندگــی در بولیــوی جریــان دارد، حتــی 
بــا ایــن کــه کارتــل ســانتا بالنــکا کشــور را 

تبدیــل بــه جامعــه ای ناامــن و دور از قانون 
کــرده اســت. در بــازی احــزاب و گــروه هــای 
مختلفــی وجــود دارنــد کــه شــما توانایــی 
ارتبــاط گرفتــن بــا آن هــا و ایجــاد رابطــه 
هــای مختلــف ائــم از دوســتانه و خصمانــه 
ــل کارتــل  ــن گــروه هــا در مقاب ــد، ای را داری
وجــود  ایــن  بــرای  امــا صرفــا  جنگنــد  مــی 
ندارنــد کــه کارتــان را آســان کننــد. زیــرا بــه 
ــازی  گفتــه ســازنده هــا هــوش مصنوعــی ب
غرایــزی  و  آرزوهــا  شــخصیت  هــر  بــرای 
تعییــن مــی کنــد کــه اعمــال آن هــا را رقــم 
مــی زنــد، پــس اگــر پیمــانِ همکاریتــان بــا 
یــک حــزب در منطقــه بــه طــور عجیــب و 
غریبــی برهــم خــورد و آن هــا بهتــان نــارو 
زدنــد تعجــب نکنیــد، البــد کارتــل پیشــنهاد 
بهتــری بــه آن هــا داده! از طرفــی موضــوع 
اعتمــاد هــم در بــازی نقــش مهمــی دارد. 
بــه  نســبت  مصنوعــی  هــوش  کــه  چــرا 
رفتــار شــما آگاه اســت و اگــر گــروه هــا پــی 
ایــد  کــرده  هــا خیانــت  آن  بــه  کــه  ببرنــد 
شــما  بــا  نیمشــان  و  نصفــه  هــای  پیمــان 
را مــی شــکنند. امــا بازخــورد هــای اعمــال 
شــما بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود، بنــا 
ــا  ــل هــم ب ــه اطالعــات منتشــر شــده کارت ب
توجــه بــه بالهایــی کــه ســرش مــی آوریــد 
واکنــش نشــان مــی دهــد و ســعی مــی کنــد 
عنــوان  بــه  دهــد؛  آزارتــان  شــده  هرطــور 
مثــال دیــده شــده کــه بعــد از تــرور یکــی از 
ســرکرده هــای کارتــل توســط گوســت هــا، 
آن هــا دســت بــه کشــتار مــردم بــی گنــاه 
از  روش  ایــن  بــه  تــا  انــد  زده  هــا  روســتا 
شــما انتقــام بگیرنــد. همچنیــن رفتــار مــردم 
و نــوع پاســخگویی آن هــا هــم بســته بــه 
اعمــال و تصمیمــی گیــری هــای شــما متغیــر 
اســت و ممکــن اســت در روســتایی راهتــان 

ندهنــد و در عــوض در روســتای دیگــر حکم 
شــاه را داشــته باشــید. بــه گفتــه طراحــان 
در بــازی نقطــه هــای بســیاری وجــود دارنــد 
مــی  اعمالتــان  و  تصمیمــات  بــا  شــما  کــه 
تغییــر  را  بــازی  داســتان  و  رونــد  توانیــد 
دهیــد. البتــه بازهــم بایــد تاکیــد کــرد کــه بــا 
توجــه بــه رفتــار خــارج از چهارچــوب هــوش 
مصنوعــی ممکــن اســت رونــد ماموریــت هــا 
و داســتان بــازی بــه ســادگی توســط اعمــال 

ــد.  ــر کنن کوچــک شــما هــم تغیی
دومنیــک باتلــر : » در پایــان ســرباز آینــده، 
یکــی از کارهایــی کــه قصــد داشــتیم انجــام 
بــازی  انتخــاب  بــه  کــه  بــود  ایــن  دهیــم، 
تحقــق  شــانس  کنیــم،  نــگاه  هــا  کننــده 
از مــدت هــا حــاال  ایــن رویــا بعــد  یافتــن 
کامــال  طــور  بــه  مــا  اینکــه  اســت،  ممکــن 
واقعــی همــه چیــز را در بــازی آزاد بگذاریــم 
و امــکان انتخــاب را بــه بــازی کننــده هــا 

کنیــم« واگــذار 
از گفتــه هــای باتلــر مــی تــوان ایــن طــور 
غیــر  رونــد  بــازی  در  کــه  کــرد  برداشــت 
در  هــا  ماموریــت  انجــام  اجــازه  و  خطــی 
دارد،  وجــود  بخواهیــد  کــه  زمانــی  هــر 
محیــط وســیع بولیــوی همانطــور کــه خالــی 
از ســکنه نیســت و زندگــی در آن جریــان 
دارد، پــر اســت از ماموریــت هــا و چالــش 
هــای بســیار، از ماموریــت هــای اصلــی تــا 

فرعــی! 
باتلــر اضافــه مــی کنــد:« بســته بــه اینکــه 
بــازی کــن هــا چطــور نســبت بــه گــروه هــا 
بــا  هــا  آن  روابــط  کننــد،  عمــل  احــزاب  و 
ــر خواهــد  ــازی کــن هــا تغیی ــا ب یکدیگــر و ب

کــرد«
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محاکمه ای درکار نیست
بــا فاصلــه گرفتــن بــازی از فضــای نســخه 
هــای قبلــی و بازگشــت آن بــه زمــان حــال، 
مــی توانیــم شــاهد ســالح هــا و ابــزار هایــی 
باشــیم کــه امــروزه توســط ارتــش هــا در 
قــرار مــی  سراســر جهــان مــورد اســتفاده 
المــان  شــود  مــی  هــم  هنــوز  امــا  گیرنــد، 
ــازی  هایــی از نســخه هــای قبلــی در ایــن ب
پیــدا کــرد، مثــل اســتفاده از پهپــاد هــای 
در گیــم پلــی! درون هــا در ماموریــت ایــن 
امــکان را بــه مــا مــی دهنــد کــه عــالوه بــر 
شناســایی  بــه  دشــمنان  گــذاری  عالمــت 
مــکان مناســب تــک تیــر انــدازی، آژیــر هــای 
خطــر، وســایل نقلیــه راه هــای فــرار و ... 
در منطقــه بپردازیــم. آزادی عمــل در بــازی 
ــر  بیــداد مــی کنــد! محیــط بــزرگِ بولیــوی پ
اســت از وســایل نقلیــه مختلــف از باگــی 
هــا و موتــور ســیکلت هــا گرفتــه تــا قایــق 
حتــی  زرهــی،  کامــال  هــای  ماشــین  و  هــا 
مهــم  موضــوع  و  داریــد!  هــم  هلیکوپتــر 
هــر  در  هــا  آن  از  اســتفاده  امــکان  تــر 
در  مــی شــود؟  باورتــان  اســت،  شــرایطی 
اصلــی  هــای  ماموریــت  هــر شــرایطی! در 
شــما  بــه  کامــال  انتخــاب  ایــن  فرعــی،  و 
محــول شــده کــه چطــور و بــا چــه راهــی هــر 
ماموریــت اصلــی و فرعــی در بــازی را بــه 
اتمــام برســانید، از هــر راهــی کــه تصــورش 
را بکنیــد، بــرای مثــال کارتــل ســانتا بالنــکا 
بــرای محافظــت بیشــتر بــه دولــت پــول مــی 
دهــد و دولــت بولیــوی هــم نیــروی نظامــی 
موســوم بــه یونیــداد در اختیــار آن هــا قــرار 
مــی دهــد، امــا ســرباز های کارتــل و یونیداد 
چنــدان بــه هــم اعتمــاد ندارنــد و ایــن نقطه 
شــروع یــک نقشــه خــوب بــرای شماســت، 
یــک زد  بــا ایجــاد  بــه راحتــی مــی توانیــد 
وارد  گــروه،  ایــن دو  بیــن  و خــورد ســاده 
منطقــه شــوید و ماموریتتــان را بــه اتمــام 
برســانید، و یــا مــی توانیــد بــا یــک ماشــین 
رزهــی همــه را قتــل عــام کنیــد! البتــه شــاید 
بتــوان مهمتریــن هــدف از ســاخت چنیــن 
سیســتم گیــم پلــی پویایــی از طــرف ســازنده 
هــا را ایجــاد یــک محیــط مناســب بــرای یکــی 
 (CO-OP( بــازی آنالیــنِ بــر پایــه همــکاری
دانســت. در بــازی چهــار شــخصیت وجــود 
دارنــد، کــه در حالــت آفالیــن هــر نفرشــان 
توســط هــوش مصنوعــی کنتــرل مــی شــوند 
و توانایــی انجــام همــکاری کامــل بــا شــما 

شــما  ماننــد  مصنوعــی  هــوش  دارنــد،  را 
تــوان انجــام تاکتیــک هــای نظامــی، عمــل 
بــه دســتورات و رانــدن همــه وســایل نقلیــه 
را دارد. در زمانــی کــه بــازی را بــه صــورت 
تــک نفــره انجــام مــی دهیــد امــکان دســتور 
دادن بــه یارانتنــان را داریــد و مــی توانیــد 
خــوب  هــوش مصنوعــی  باشــید  مطمئــن 
مــی  بــر  هــا  آن  بــه  عمــل  پــس  از  بــازی 
آیــد. امــا لــذت اصلــی بــازی در همــکاری بــا 
کســانی اســت کــه از هــوش انســانی بهــره 
ــازی طــوری  ــد. سیســتم همــکاری در ب ببرن
بتواننــد  دوســتانتان  کــه  شــده  طراحــی 
بــا هــم  بــازی شــما شــوند و همگــی  وارد 
ماموریــت هــای اصلــی و فرعــی را بــه اتمــام 
و  یــا حتــی در محیــط گشــت  و  برســانید 
نــوع گیــم  ایــن  گــذار کنیــد. کلیــد اصلــی 
ریــزی  برنامــه  و  پلــی در همــکاری مطلــق 
دقیــق بــرای هــر حرکــت نهفتــه اســت، چــرا 
کــه بــه گفتــه ســازنده هــا شــخصیت هــا بــه 
راحتــی ممکــن اســت کشــته شــوند و رونــد 
یــک ماموریــت را تغییــر دهنــد. همــکاری 
ــا آزادی عملــی بــی  چهــار هــوش انســانی ب
نظیــر! واقعــا از گیــم پلــی ایــن بــازی چــه 

انتظــار دیگــری داریــد؟
 چــه همــراه هــوش مصنوعــی باشــید و چــه 
برایتــان  امــکان  ایــن  دوســتانتان،  همــراه 
وجــود دارد کــه از تیــم جــدا شــوید و برویــد 
گشــت  ایــن  در  خودتــان،  زندگــی  دنبــال 
توانیــد  مــی  حتــی  تنهایــی  هــای  گــذار  و 
پایــان  بــه  هــم  را  فرعــی  هــای  ماموریــت 
برســانید و از همــه امکانــات بــازی اســتفاده 
هــم  بــا  چهارتایــی  هــر  وقتــی  امــا  کنیــد. 
اســت،  متفــاوت  کامــال  اوضــاع  هســتید، 
تکنیــک  در  توانــد  مــی  شــخصیت  هــر 
خاصــی خبــره شــده و متخصــص شــود، از 
ــا متخصــص مــواد  ــه ت ــدازی گرفت تــک تیران
منفجــره، ایــن حالــت بــا کالس هــای رایــج 
کمــی متفــاوت اســت امــا باعــث مــی شــود 
هــر گوســت کــه در محیــط آنالیــن وجــود 
بــه  منحصــر  توانایــی  و  شــخصیت  دارد 
فــردی داشــته باشــد و بتوانــد در شــرایط 

متفــاوت بــه داد تیمــش برســد. 
بــرای انجــام ماموریــت هــا شــما مــی توانیــد 
بــه هرروشــی کــه دلتــان مــی خواهــد بــه 
محــل شــروع ماموریــت برســید، حتــی بــا 
یــک چتــر  از  ارتفــاع و اســتفاده  از  پــرش 

نجــات! در حیــن ماموریــت هــم همانطــور 
کــه گفتــه شــد راه هــای بــی شــماری بــرای 
از  دارد،  وجــود  اش  رســاندن  پایــان  بــه 
درگیــری هــای تــن بــه تــن و نزدیــک گرفتــه 
تــا نفــوذ هــای مخفیانــه در ســاعات تاریــک 
ــر، حتــی مــی توانیــد همــه دشــمنان را از  ت
فاصلــه دور و بــا یــک ســالح دور بــرد نفلــه 
هــم  امــکان  ایــن  همیشــه  البتــه  کنیــد! 
وجــود دارد کــه در مبــارزات نزدیــک یــک 
بخــت برگشــته را بگیریــد و از او بــه عنــوان 
گــروگان یــا ســپر بــال اســتفاده کنیــد. در 
وجــود  امــکان  ایــن  هــا  ماموریــت  طــول 
دارد کــه تصمیــم هــای مهــم بــر عهــده شــما 
گذاشــته شــوند، مثــل زنــده نگــه داشــتن 
و یــا کشــتن یــک فــرد، در محیــط وحشــی 
و آزاد و بــی قانــون بولیــوی محاکمــه هیــچ 
معنایــی نــدارد پــس گاهــی مجبــور خواهیــد 
شــد کــه تصمیمــات ســختی بگیریــد، ایــن 
تصمیمــات عواقــب بســیاری بزرگــی دارنــد 
مــردم  رفتــار  و  محیــط  داســتان،  بــر  کــه 
نســبت بــه شــما اثــر گــذار خواهنــد بــود.

در محیــط ازاد بــازی همانطــور کــه گفتــه 
شــد ماموریــت هــای فرعــی وجــود دارنــد 
تکــرار  از  دور  و  متنــوع  اســت  قــرار  کــه 
باشــند، از قــرار معلــوم در مناطــق مختلــف 
نقشــه هماننــد ســری FarCry پســت هــای 
بازرســی مســتقر هســتند کــه مــی توانیــد 
بــا تســخیر آن هــا بــه امــن تــر شــدن کشــور 
حالــت  ایــن  در  همچنیــن  کنیــد.  کمــک 
امــکان برقــراری ارتبــاط بــا احــزاب، ایجــاد 
را  خصومــت  کــردن  درســت  یــا  و  اتحــاد 
گفتــه  پیشــتر  کــه  همانطــور  داریــد،  هــم 
شــد مــردم نســبت بــه شــما واکنــش نشــان 
مــی دهنــد پــس بایــد بــه شــدت مراقــب 
اعمالتــان باشــید، چــون هــرکاری کــه مــی 

کنیــد بــه خودتــان برمــی گــردد. 
نقــش  عناصــر  بینیــد  مــی  کــه  همانطــور 
آفرینــی بســیار زیــادی در بــازی وجــود دارد 
کــه امتیــاز تجربــه هــم یکــی از آن هاســت، 
در  گــذار  و  گشــت  بــا  هــا  شــخصیت 
محیــط، کشــتن دشــمنان، پایــان دادن بــه 
ماموریــت هــای فرعــی و اصلــی و چندیــن و 
چنــد فعالیــت دیگــر امتیــاز تجربــه کســب 
مــی کننــد کــه مــی توانیــد از آن هــا در راه 
ارتقــاء توانایــی هایشــان اســتفاده کنیــد. 
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ذهن های وحشی تر
در بــازی هــای نقــش آفرینــی معموال امکان 
شــخصی ســازی بــه عنــوان یکــی از پایــه ای 
مــی  گرفتــه  نظــر  در  بــازی  عناصــر  تریــن 
شــود، امــا ایــن موضــوع رد پــای خیلــی کــم 
رنــگ تــری در ســبک اکشــن و بــازی هایــی 
در ســبک هــای دیگــر دارد، چــون از طرفــی 
مــدت زمــان بــازی هــای تیــر انــدازی معمــوال 
کمتــر از نقــش آفرینــی هــا هســتند و در 
ســوی دیگــر داســتان ایــن ســبک بــازی هــا 
معمــوال شــخصیتی از پیــش تعییــن شــده 
 Ghost را طلــب مــی کننــد. امــا اینبــار در
کمــال  بــا  پاریــس  یوبیســافت   ،Recon
دســت و دلبــازی سیســتم شــخصی ســازی 
بســیار غنــی ای معرفــی مــی کنــد کــه واقعــا 
کــم از بــازی هــای نقــش آفرینــی نــدارد. در 
ابتــدای امــر بــه ســبک نقــش آفرینــی هایــی 
انتخــاب و ســاخت  امــکان   Skyrim مثــل
حتــی  داریــد،  را  موردنظرتــان  شــخصیت 
مــی توانیــد شــخصیتی مونــث هــم بســازید 
و وارد محیط بازی شــوید، گســتره انتخاب 
وســیع  بســیار  شــخصیتتان  بــرای  هــا 
اســت، از طــرز لبــاس و پوشــش گرفتــه تــا 
خالکوبــی هــا و نشــان هــای روی پوســت، 
انــد  ســازنده هــا قــول سیســتمی را داده 
کــه لبــاس هــا و ابــزار هایتــان را بــه طــرز 
زیبایــی بــا هــم هماهنــگ مــی کنــد، مثــال 
اگــر کالهــی بــر ســربگذارید کــه بــا هدســِت 
رادیویــی مــورد اســتفاده گوســت همخوانــی 
ــه صــورت خــودکار  ــازی ب نداشــته باشــد، ب
شــکل و شــمایل گوشــی رادیویــی را تغییــر 
مــی  هماهنــگ  کالهتــان  بــا  و  دهــد  مــی 
کنــد. ایــن بخــش از بــازی انعطــاف فــوق 
ــزی  ــد چی ــه نظــر مــی آی العــاده ای دارد و ب
بــرای ســاخت شــخصیت دلخواهتــان کــم 
نیاوریــد. از طــرف دیگــر وســایل، ابــزار هــا و 
آیتــم هــای بــازی هــم بســیار انعطــاف پذیــر 
طراحــی شــده انــد و بــه واســطه یکدیگــر 
تغییــر مــی کننــد، ســازنده هــا عقیــده دارنــد 

مــی شــود ایــن موضــوع  باعــث 

کــه هــر گوســت در محیــط بــازی شــکل و 
شــمایل منحصــر بــه فــردی داشــته باشــد 
ــه هــم  ــی شــبیه ب و شــاهد شــخصیت های
نباشــیم. به گفته ســازنده ها آن ها ســعی 
دارنــد بــا ایــن روش کاری کننــد کــه محیــط 
و شــخصیت هــا بیشــتر از آن کــه حالتــی 
  Battlefiled تیــره و جنــگ زده ماننــد ســری
ســرگرم  کمــی  حالــِت  بــا  باشــند،  داشــته 
ــه ســری  ــر، شــبیه ب ــر و شــاداب ت ــده ت کنن
GTA شــوند تــا تجربــه بــازی بــرای بــازی 
کننــده هــا خســته کننــده و یــک نواخــت 

ــوه نکنــد. جل
در طــول بــازی، امــکان یافتــن ایتــم هــای 
مختلفــی را داریــد کــه بــا کشــتن دشــمنان 
و یــا گشــت و گــذار در محیــط پیــدا مــی 
نقــش  هــای  بــازی  هماننــد  و  شــوند 
مــی  هایتــان  ابــزار  ارتقــا  باعــث  آفرینــی 
شــوند، همچنیــن آیتــم هــا و ابــزار هــای 
بســیاری در طــول رونــد داســتان بــه بــازی 
راه  از  هــا  آیتــم  ایــن  مــی شــوند.  اضافــه 
هــای مختلفــی مثــل پــاداشِ کشــتن یــک 
شــخصیت خــاص، و یــا جایــزه اتمــام یــک 
ماموریــت بــه دســت شــما مــی رســند، ایــن 
هــر  کــه  شــده  طراحــی  طــوری  سیســتم 
روش و هــر راهِ کشــتن و پایــان دادن بــه 
ماموریــت پاداشــی منحصــر بــه فــرد داشــته 
باشــد و بــا هــر راهــی و روشــی کــه بــازی 
را ادامــه دهیــد پــاداش هــای متفــاوت و 
منحصــر بــه فــردی دریافــت خواهیــد کــرد، 
بــه عقیــده ســازنده هــا ایــن موضــوع باعــث 
مــی شــود کــه شــکل ظاهــری گوســت شــما 
وقتــی از ایــن آیتــم هــا بهــره مــی بــرد کامــال 
تخصــص  و  کــردن  بــازی  روش  نمایانگــر 
شــما باشــد. ایــن سیســتم شــخصی ســازی 
وســیع بــا وجــود اینکــه گوســت هــا نیــرو 
هایــی نظامــی هســتند و همگــی از ابــزار و 
لبــاس هــای نظامــی بهــره مــی برنــد، اجــازه 

دهــد کــه هــر فــرد شــخصیتی مــی 
بــه  منحصــر 

فرد و دلخواه داشــته باشــد که از بســیاری 
اســت. متفــاوت  دیگــران  بــا  جهــات 

همیــن  بــه  ســازی  شــخصی  بخــش  امــا 
جــا ختــم نمــی شــود، تــازه وقتــی کنتــرل 
شــخصیتتان را در دســت گرفتیــد و قــدم 
بولیــوی گذاشــتید مرحلــه دوم  خــاک  بــر 
بــاز  شــود،  مــی  آغــاز  ســازی  شــخصی 
بــازی  از   Gunsmith سیســتن  برگشــتن 
قبلــی یعنــی ســرباز آینــده، امــکان شــخصی 
کــردن بیــش از 50 اســلحه در بــازی وجــود 
دارد، تعــداد بســیاری زیــادی از ســالح هــای 
اتوماتیــک، نیمــه اتوماتیــک، مسلســل هــای 
دســتی ، ســالح هــای کمــری و شــات گان 
هــا در بــازی وجــود دارنــد کــه مشــابه بــا 
ســازی شــده  شــبیه  واقعــی  هــای  نمونــه 
انــد. تمــام ایــن ســالح هــا بــا بیــش از 100 
هســتند،  ارتقــاء  قابــل  متفــاوت  افزونــه 
هــای جدیــد  از خشــاب  هــا  افزونــه  ایــن 
و دروبیــن گرفتــه تــا نارنجــک انــداز هــای 
کوچــک را شــامل مــی شــوند. از ایــن تعــداد 
بســیار زیــاد بعضــی از افزونــه هــای خــاص 
امکانــات منحصــر بــه فــردی بــه ســالح هــا 
اضافــه مــی کننــد کــه مــی تواننــد بــه طــور 
کلــی بــر ســبک و ســیاق شــما اثــر بگذارنــد، 
مثــال صــدا خفــه کــن هــا کــه باعــث مــی 
شــوند تجربــه مخفــی کاری بهتــری داشــته 
حالــت  کــه  هایــی  سیســتم  یــا  و  باشــید 
ســالح  بــه  را  تیرانــدازی  مختلــف  هــای 
هایتــان اضافــه مــی کننــد. ایــن افزونــه هــا 
بــه خودتــان  از آن هــا کامــال  و اســتفاده 
بســتگی دارد. مثــال اگــر عالقــه داریــد خــون 
بــه پــا کنیــد کافــی اســت یــک نارنجــک انــداز 
کوچــک را زیــر ســالح اتوماتیکتــان نصــب 
کنیــد و همــه را بفرســتید روی هــوا، یــا اگــر 
کمــی آرامــش را ترجیــح مــی دهیــد و اهــل 
رفتــن وســط درگیــری نیســتید، کافــی اســت 
یــک دوربیــن خفــن بگذارید روی ســالحتان 
و بــه عنــوان یــک پشــتیبان قابــل اعتمــاد بــه 

کمــک  کنیــد.تیمتــان 
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عاقبت وحشی بازی
بــا توجــه بــه اطالعــات منتشــر شــده ای کــه بــا هــم خواندیــم و بــا 
نگاهــی کلــی، بــاز هــم مــی تــوان پــی بــرد کــه ســازنده ها در اســتدیو 
یوبیســافت پاریــس ایــده هایــی بــه نســبت نــو دارنــد، ایــده هایــی 
کــه بــا مخلــوط کــردن چندیــن ســبک مختلــف بــه دســت آمــده، از 
حــال و هــوایِ کمــی شــنگولِ برداشــت شــده از بــازی هایــی مثــل 
OverDrive Sunset گرفتــه تــا المــان هــای نقــش آفرینــی هــای 
آمریکایــی. از طــرف دیگــر در گیــم پلــی ایــن بــازی عنصــر هایــی 
وجــود دارنــد کــه همگــی قبــال بــه طــور تــک تــک و جــدا از هــم در 
بــازی هــای مختلــف کمپانــی یوبــی ســافت وجــود داشــته انــد. مثــل 
ایــده جهــان بــاز کــه قبــال در ســری فارکــرای بــوده و یــا ایــده پســت 
هــای نگهبانــی، همچنیــن وجــود داشــتن وســایل نقلیــه متفــاوت 
و یــا حتــی یــک اکشــن تاکتیکــی مبتنــی بــر همــکاری، همــه ایــن 
المــان هــا را قبــال در بــازی هــای همیــن کمپانــی شــاهد بــوده ایــم. 
امــا اینبــار قــرار اســت همــه آن هــا را بــه صــورت یــک جــا و در یــک 

بــازی واحــد داشــته باشــیم کــه واقعــا هیجــان انگیــز اســت.
همچنیــن درســت اســت کــه ایــده یــک بــازی تاکتیکــی در جهانــی 
بــاز نــو و تــازه جلــوه مــی کنــد، امــا اگــر عنصــر همــکاریِ آنالیــن را 
از بــازی حــذف کنیــم، بــاز هــم شــاهد فرمولــی هســتیم کــه پیشــتر 
در شــماره پنجــم از ســری Metal Gear Solid اســتفاده شــده 
بــود. البتــه قطعــا ایــن مســائل باعــث نمــی شــوند کــه از ارزش 
بــازی بــزرگ یوبیســافت کــم شــود، بلکــه بــه ارزش هایــش مــی 
افزاینــد، چــرا کــه برداشــتنِ عناصــر موفقیــت بــازی هــای بــزرگ و 
ــد فرصــت مناســبی  درس گرفتــن از ضعــف هــای آن هــا مــی توان
ــاد شــده  ــوان هــای ی ــر از همــه عن ــا بهت ــرای Wildlands باشــد ت ب
ــه یکســان  ــه و قــولِ عــدم وجــود تجرب بدرخشــد. گیــم پلــی آزادان
بــرای بــازی کننــده هــا پیشــتر از ایــن هــم لحظــات خیلــی زیبایــی 
بــرای مــا رغــم زده انــد، از طرفــی امکانــات شــخصی ســازی بســیار 
زیــاد و حالــت همــکاری چنــد نفــره بــازی باعــث مــی شــوند گوســت 
ریــکان جدیــد بــه یکــی از مــورد انتظــار تریــن بــازی هــا تبدیــل شــود. 
ــده هــای در هــم تنیــده شــده  ــم کــه ایــن ای در هــر حــال امیدواری
و جــذاب قربانــی سیاســت هــای غلــط کمپانــی بــزرگ یوبیســافت 

نشــوند.
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