


فهرست

انــگار همیــن دیــروز بــود کــه مجلــه ســیزدهم گیمفا که 
نخســتین شــماره از ســری جدیــد بــود را تقدیــم شــما 
کردیــم، امــا وقتــی از انــگار بیــرون بیاییــم و بــه واقعیت 
نــگاه کنیــم، میبینیــم کــه 2 ســال از آن روز گذشــته 
ــد مجلــه هجدهــم گیمفــا کــه ویــژه  اســت و حــاال بای
نامــه نــوروز 1397 اســت را بــه محضــر شــما بزرگــواران 
و همراهــان همیشــگی گیمفــا تقدیــم نماییــم. خیلــی 
زود مــی گــذرد امــا خــوب اســت کــه الاقــل بــا هــم 
مــی گــذرد و هــر روز حتــی بــرای چنــد ســاعت هــم 
کــه شــده کنــار هــم هســتیم و در گیمفــا جمــع مــی 
شــویم و چنــد ســاعت بــا کســانی کــه مــی دانیــم تنهــا 
افــرادی هســتند کــه حــرف مــا را ماننــد خــود مــا از 
تــه دل مــی فهمنــد، صحبــت مــی کنیــم و بحــث مــی 
کنیــم و حتــی جــدل مــی کنیــم. امــا آن قــدر برایمــان 
لذتبخــش اســت کــه دوبــاره چنــد ســاعت نگذشــته، 
همــان جــا هســتیم و دوبــاره داریــم بــا دوســتانمان در 
ــت  ــم صحب ــی گی ــای مشــترکمان یعن ــای زیب ــورد دنی م
مــی کنیــم. گیــم حلقــه و نقطــه اشــتراک دنیاهــا و 
زندگــی هــای همــه ماســت کــه شــاید در زندگــی زمیــن 
تــا آســمان بــا هــم تفــاوت داشــته باشــیم ولــی صحبــت 
ــا  ــم و دقیق ــه هــم متصلی ــه مــی شــود همــه ب ــم ک گی
حــرف هــم را مــی فهمیــم و حتــی مثــل هــم فکــر مــی 
کنیــم. ســال 1397 دارد آغــاز مــی شــود و امیــدوارم کــه 
امســال هــم ایــن حلقــه اتصــال قدرتمنــد، محکــم تــر 
از همیشــه عمــل کــرده و همــه مــا بازیبازهــا را بــه هــم 
نزدیــک تــر کنــد و دوســتان بیشــتری نیــز پیــدا کنیــم. 
ــه  ــا Nexus اســت ک ــا هــاب ی ــه امــن ی ــا آن خان گیمف
همــه مــا بعــد از انجــام ماموریــت هــای زندگــی و ... 
بــرای آپگریــد شــدن و ارتقــا یافتــن و اســتراحت کــردن، 
ــد خــود را مــی  ــرادی مانن ــم و اف ــاه مــی آوری ــه آن پن ب
بینیــم و حــس مــی کنیــم کــه تنهــا نیســتیم. انشــالله 
در ســال جدیــد هــم وضعیــت گیــم چــه در دنیــا و چــه 
در کشــورمان خــوب باشــد و بازیبازهــای کشــورمان 
فرصــت داشــته باشــند تــا عــاوه بــر رســیدن بــه کار و 
درس و زندگــی خــود، بــازی هــای مــورد عاقــه شــان را 
نیــز انجــام دهنــد و لــذت ببرنــد. دیگــر پرحرفــی نمــی 
کنــم و بــرای همــه شــما و خانــواده هــای محترمتــان 
آرزوی ســامتی و کامیابی در زندگی و در ســال 1397 

ــروز و موفــق باشــید. دارم. پی
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پــس از ســیل دیوانــه وار معرفــی بازی هــای جدید توســط کمپانی های 
بــزرگ صنعــت بازی هــای ویدئویــی، حــاال نوبــت یوبیســافت اســت تــا 
Division 2  را بــه طــور رســمی معرفــی کنــد. چنــدی پیــش بــود کــه 
یوبیســافت اعــام کــرد ایــن بــازی هــم اکنــون در حــال آمــاده ســازی 
اســت و البتــه ممکــن اســت بــرای بســیاری از کســانی کــه نســخه 
قبلــی را تجربــه کردنــد، خبــر چنــدان خوشــحال کننــده ای نباشــد! اگــر 
یادتــان باشــد، عنــوان قبلــی ایــن مجموعــه، به هیچ عنوان نتوانســت 
انتظــارات طرفــداران را بــرآورده کنــد. طبــق گفته هــای یوبیســافت، 
هــم اکنــون چندیــن اســتودیوی مختلــف در حــال همــکاری بــرای 
 Ubisoft Annecy، Red Storm، هســتند.  عنــوان  ایــن  ســاخت  
Reflections، Ubisoft Bucharest و Ubisoft Shanghai از جملــه 
ایــن اســتودیوها هســتند. همچنیــن ایــن عنــوان قــرار اســت رونمایــی 

بــزرگ خــودش را در E3 2018  تماشــا کنــد. 

منتظر رونمایی The Division 2  در E3 2018  باشید.

Call Of Duty: Black Ops 4  تایید شد!
 COD: Black پــس از شــدت گرفتــن شــایعات مختلــف و لیســت شــدن
Ops 4  در لیســت گیــم اســتاپ و دیگــر ســایت های معتبــر، حــاال 
ــرار  ــد شــده اســت. ق ــژن تایی ــه طــور کامــل توســط اکتیوی ــازی ب ــن ب ای
اســت تــا از ایــن بــازی در تاریــخ ۱۷ مــاه مِــه ســال ۲۰۱۸ )برابــر بــا 
۲۷ اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی( رونمایــی کامــل بــه عمــل 
ــخ  ــدان تشــریح شــود. تاری ــه من ــرای عاق ــف آن ب ــد و ابعــاد مختل بیای
عرضــه ایــن بــازی بــرای اولیــن بــار طــی ده ســال گذشــته، در مــاه نوامبــر 
 Call of Duty: قــرار نخواهــد داشــت و بــه جــای آن قــرار اســت تــا بــازی
Black Ops 4 در مــاه اکتبــر عرضــه شــود. شــاید دلیــل ایــن مســئله را 
 Red Dead بتــوان بــه عرضــه جدیدتریــن بــازی راکســتار گیمــز یعنــی
Redemption II دانســت کــه یکــی از بزرگتریــن بازی هــا ســال خواهــد 
بــود. ظاهــرا  اکتیویــژن قصــد دارد تــا Call of Duty: Black Ops 4 را 

قبــل از ایــن تاریــخ روانــه بــازار کنــد.
Call Of Duty: Black Ops 3  نیــز کــه نســخه قبلــی همیــن مجموعــه 
ــود، امــا  ــی برخــوردار ب اســت، در زمــان انتشــار از نقد هــای نســبتاً خوب
نتوانســت آنطــور کــه بایــد، موفقیت هــای نســخه های گذشــته را لمــس 

کنــد. اکنــون همــه نگاه هــا بــه COD  جدیــد اســت!

پلی استیشن4 باالخره هک شد!
کنســول فوق العــاده محبــوب ســونی، پــس از مدت هــا کشــمکش و 
ــار دیگــر خبــری  دردســر، ظاهــرا بــه طــور کامــل هــک شــده اســت. اینب
از دوســتان برزیلــی و یــا دســتکاری کارت حافظــه نیســت و هکرهــا 
  PS2 توانســته اند بــا اســتفاده از برنامه هــای مختلــف، حتــی بازی هــای

را نیــز اجــرا کننــد. 
پلــی استیشــن ۴ هــک شــد | عناویــن کــرک شــده در دســترس قــرار 

گرفتنــد.
در اواخــر مــاه دســامبر بــود کــه هکرهــا اعــام داشــتند آن هــا راهــی را 
در بروزرســان جدیــد، نســخه ۴٫۰٫۵، پلــی استیشــن ۴ یافتنــد کــه راه 
را بــرای هــک آن بــاز می کنــد و بــه آن هــا اجــازه می دهــد نــرم افــزار 
homebrew را در آن نصــب کننــد! ایــن نــرم افــزار بــه طــور کامــل، بــه 
هکرهــا اجــازه می دهــد تــا دیتــای بازی هــا را بــه صــورت بــازی کامــل اجــرا 
کننــد. هــر چنــد مــدت زمــان نســبتاً زیــادی از انتشــار ایــن خبــر می گــذرد، 
ــن مــورد انجــام  ــه ای ــه خصوصــی نســبت ب ــوز واکنــش ب ــا ســونی هن ام
نــداده اســت. فریمــور 5.05 نیــز پــس از مدتــی از انتشــار خبــر هــک، بــه 
صــورت نیمــه کاره آمــاده شــده و اکنــون تنهــا فقــط بخش هایــی از آن 
 Qwertyoruiop مانــده اســت. ظاهــرا گروهــی از هکــر هــا بــه سرپرســتی
موفــق شــده انــد بــا توســعه ابــزاری و بــا اســتفاده از بــاگ موجــود در 
ــزار  ــن اب ــد. ای ــدا کنن ــه هســته دســتگاه دسترســی پی مرورگــر کنســول ب
کــه اصطاحــا بــه آن »WebKit« میگوینــد بــا اجــرای یــک دســتور جــاوا 
اســکریپت تغییراتــی را در سیســتم عامــل دســتگاه اعمــال میکنــد و 
بــه موجــب آن میتــوان بــه فایــل هــای سیســتمی دسترســی داشــت.

ــرای  ــی ب ــه آپدیت هــای پیاپ ــن واکنــش ســونی ارائ ــون قوی تری ــا، اکن ام
PS4  اســت.
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Splinter Cell 2018  توسط آمازون لیست شد!
گویــا امســال، ســال معرفــی بازی هــای بــزرگ و دوست داشــتنی اســت! 
رســید!  خواهــد   Splinter Cell بــه  نوبــت  باشــد،  کــه  هــم  نوبتــی  و 
 Splinter آخریــن نســخه از ایــن ســری بــازی مخفــی کاری بــا عنــوان
ــازار شــد. پــس از آن  ــه ب ــادی روان Cell: Blacklist در ســال ۲۰۱۳ می
شــاهد ســکوت یوبی ســافت در خصــوص ایــن ســری و یــا دنبالــه ای 
از آن بودیــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن برنــد و شــخصیت ســم 
فیشــر )Sam Fisher( از محبوبیــت زیــادی در بیــن بازیکنــان برخــوردار 
هســتند.  مدیــر عامــل یوبیســافت نیــز پیــش از ایــن صحبت های بســیار 
نامعلــوم و غیــر مســتقیمی دربــاره عنــوان جدیــد ایــن مجموعــه داشــته 
اســت و حتــی نــام تجــاری ایــن بــازی پیــش از ایــن توســط یوبیســافت 
ثبــت شــده؛ در حــال حاضــر هیــچ چیــز مشــخص نیســت، امــا ســاعاتی 
 Tom پیــش در شــعبه کانــادای وب ســایت آمــازون عنوانــی تحت نــام

Clancy’s Splinter Cell 2018 لیســت شــده اســت.

یک بار دیگر با الرا کرافت دوست داشتنی!
بازهــم یــک معرفــی دیگــر، یــک بــازی دیگــر و یــک نوســتالژی دیگــر؛ 
کــه  بــود  پیــش  مدت هــا  از  دوست داشــتنی!  کرافــت  الرا  بــا  اینبــار 
  Tomb Raider شــایعات بــه ســاخت بــازی جدیــدی از مجموعــه بــزرگ
دامــن زده بودنــد. ولــی اکنــون، شــاهد معرفــی کامــل عنــوان جدیــد 
ســری، یعنــی Shadow of The Tomb Raider هســتیم! طبــق آنچــه 
کــه اعــام شــده بــازی مذکــور در تاریــخ ۱۴ ســپتامبر )۲۳ شــهریور 
و   ۴ پلی استیشــن  شــخصی،  رایانه هــای  پلتفرم هــای  بــرای   )۱۳۹۷
ماننــد  و  شــد،  منتشــر خواهــد  بصــورت همزمــان  وان  ایکس باکــس 
نســخه پیشــین بــرای کنســول مایکروســافت انحصــار زمانــی نخواهــد 
بــود. ســازندگان گفته انــد کــه ایــن عنــوان، قــرار اســت تــا یــادآور اولیــن 
ــخ انتشــار هــم  لحظــات شــروع دوران حرفــه ای الرا باشــد! اگرچــه تاری
اکنــون اعــام شــده، امــا هنــوز هــم دفترچــه ایــن بــازی، پــر از ســواالت 

بــی پاســخ اســت و همچنــان بایــد منتظــر اخبــار جدیــد باشــیم.

بــازی Bayonetta 3 را اولیــن بــار در جریــان 
ــم.  ــداد The Game Awards 2017 دیدی روی
اطاعــات  تاکنــون  هســت،  کــه  چــه  هــر 
خاصــی دربــاره ایــن عنــوان منتشــر نشــده. 
بــازی کــه قــرار اســت بــه صــورت انحصــاری 
بــرای کنســول نینتنــدو ســوییچ منتشــر شــود. 
حــال اطاعــات اینگونــه می گوینــد کــه نســخه 
ســوم بــازی در حــال ســاخت اســت و بایــد 
 Hellena باشــیم.  جدیــدی  اخبــار  منتظــر 
Taylor، صداپیشــه اصلــی شــخصیت بایونتــا 
در پخــش زنــده ای کــه توســط شــرکت ســگا 
و  داشــته  حضــور  شــده  برگــزار   )SEGA(

گفتــه اســت کــه هنــوز از وی بــرای حضــور 
در تیــم توســعه ایــن دنبالــه دعــوت نشــده 
اســت. بنابــر اظهــارات تیلــور، ممکــن اســت 
کــه دلیــل اصلــی ایــن مهــم ایــن باشــد کــه 
ــازی  ــه توســعه ب در حــال حاضــر مراحــل اولی
کــه  چــرا  می شــود.  دنبــال   Bayonetta 3
بــازی،  از  نیمــی  اتمــام  از  پــس  ســازندگان 
صداگــذاری  کارهــای  انجــام  بــه  شــروع 
می کننــد. در حــال حاضــر مهمتریــن خبــر نیــز 
شــروع ســاخت ادامــه ایــن ســری محبــوب 
اســت. هرچنــد احتمــال عرضــه ایــن عنــوان 

دارد.  وجــود  دیگــر  پلتفرم هــای  بــرای 

چنــدی پیــش، اطاعــات جدیــدی از عنــوان 
جدیــد ســری بتلفیــد، کــه بــا نــام احتمالــی 
لــو  شــد،  خواهــد  معرفــی    Battlefield 5
رفــت. الکترونیــک آرتــس پیــش از ایــن تاییــد 
کــرده بــود کــه نســخه جدیــدی از بتلفیلــد در 
ــوان اطاعاتــی از  ــه هیــچ عن راه اســت، امــا ب
ایــن بــازی منتشــر نکــرده بــود. حتــی قبل تــر، 
تصاویــری مبنــی بــر در حــال ســاخت بــودن 
عنوانــی بــا همیــن اســم کــه در جنــگ جهانــی 
ظاهــرا  رفــت!  لــو  می شــود  روایــت  دوم 
ــی کــه  ــر خــاف بســیاری از بازی های ــار، ب اینب
قــرار اســت دنیــای جنــگ را نشــان بدهنــد، 

ــی هاســت.  ــر روی جبهــه آلمان ــر تمرکــز ب اکث
 Battlefield ــد نســخه قبلــی کــه ــه همانن البت
بایــد  زیــاد،  احتمــال  بــه  داشــت،  نــام    1
شــاهد داســتان های قســمت قســمت شــده 
و اپیزودیــک باشــیم کــه هــر کــدام اتفاقــات 
مختلفــی را روایــت می کننــد. همچنیــن بــه 
هــم   Co-Op بخــش  یــک  دارای  بــازی  نظــر 
خواهــد بــود کــه در آن مراحــل Conquest بــه 
صــورت اتفاقــی ســاخته می شــوند. ایــن بــازی 
طبــق اطاعــات منتشــر شــده، قــرار اســت در 
س ماهــه پایانــی ســال 2018 منتشــر بشــود.

بازی Bayonetta 3 در دست ساخت است!

اخبار جدیدی پیرامون Battlefield 5  لو رفت!
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حــوزه  وســطی،  قــرون  می رســد  نظــر  بــه 
ویدئویــی  بــازی  یــک  ســاخت  بــرای  مناســبی 
بــرای  بلکــه  بــازی،  یــک  بــرای  تنهــا  نــه  باشــد. 
یــک ســریال، فیلــم یــا حتــی نمایــش تلویزیونــی 
نیــز قــرون وســطی می توانــد جذابیــت خــودش 
را داشــته باشــد. همــه مــا دورانــی را بــه خاطــر 
داریــم کــه بازی هــای بــا محوریــت جنــگ جهانــی 
قــرون  شــاید  بودنــد.  محبــوب  انــدازه  چــه  تــا 
وســطی نیــز در حــال حاضــر نقــش همــان جنــگ 
باشــد.  داشــته  را  اخیــر  ســال های  در  جهانــی 
بــه هــر حــال بدیهــی اســت کــه بازیکــن دوســت 
دارد تاریــخ را پشــت پلتفــرم خــود تکــرار کنــد. 
بــه تاریــخ  کــم نیســتند تعــداد گیمرهایــی کــه 
بــازی ای  می دهنــد  ترجیــح  و  می ورزنــد  عشــق 
ــع آن ارزش  ــات و وقای ــه اتفاق ــد ک را انجــام دهن
تاریخــی داشــته باشــند. هرچنــد علی رغــم عاقــه 
کاربــران بــه حقایــق تاریخــی، اکثــر بازی هــا ایــن 
را  عنوانــی  صرفــا  و  گرفتــه  نادیــده  را  حقایــق 
ــد کــه اتفاقــات  ــاز می دهن تحویــل جامعــه بازی ب
خیالــی آن در یــک برهــه تاریخــی افتــاده باشــد. 
بازی هــای  میــان هنــوز می تواننــد  ایــن  در  امــا 
 Kingdom باشــند.  متفــاوت  کــه  کننــد  ظهــور 
اســت  عنوانــی  آخریــن   Come: Deliverance
کــه منتشــر شــده و چنیــن حالتــی دارد. محصــول 
زیــاد  دردســرهای  بــا  کــه   Warhorse اســتودیو 
را  برســد  انتشــار  بــه مرحلــه  توانســت  باالخــره 
بازی هــای  از متفاوت تریــن  یکــی  بتــوان  شــاید 
دانســت.  داســتانی  لحــاظ  از  حداقــل  امســال 
ســپرده  توانمنــدی  دســتان  بــه  بــازی  اگرچــه 
بــا  افــرادی  بــازی  ایــن  شــده و دســت اندرکاران 
ــد امــا همان طــور کــه انتظــار  رزومــه طایــی بودن
می رفــت در نهایــت بــا عنوانــی می شــود گفــت 
متوســط رو بــه رو شــدیم. البتــه اگــر بلــد باشــید 
 Kingdom Come: بــازی  از  می توانیــد  قطعــا 
Deliverance نهایــت لــذت را ببریــد. بــدون شــک 
 Kingdom Come: Delivernce توضیــح دربــاره
مثــل هــر بــازی دیگــری، نیــاز بــه نگاهــی دقیــق و 
عمیــق دارد و نمی تــوان تنهــا بــا چنــد جملــه آن را 
توصیــف کــرد، بنابرایــن بــرای شــما نقــد و بررســی 
ایــن عنــوان را تــدارک دیده ایــم تــا بتوانیــم در 
ــه آن داشــته باشــیم. ــر ب ــت نگاهــی دقیق ت  نهای

 Kingdom Come: قــوت  نقــاط  از  یکــی 
اســت.  آن  داســتان  مطمئنــا   Deliverance
توســط  عنــوان  ایــن  از  کــه  نمایشــی  پیــش  در 
خــود بنــده روی صفحــه اصلــی ســایت نوشــته 
شــده اطاعــات جامــع و کاملــی از داســتان آن 
و  نقــد  در  اصــوال  داده ایــم.  قــرار  اختیارتــان  در 
بررســی نمی تــوان کل داســتان را توضیــح داد و 
دلیلــش هــم واضــح اســت، هیچ کــس دوســت 
ــه  ــازی برایــش اســپویل شــود. ب ــدارد داســتان ب ن
همیــن جهــت خیلــی خاصــه داســتان بــازی را 
برایتــان توضیــح می دهیــم و بقیــه ماجــرا را بهتــر 
کــردن متوجــه  بــازی  از طریــق  اســت خودتــان 
 Henry شــوید. شــما کنتــرل شــخصیتی بــه نــام
را در دســت می گیریــد، پســر یــک آهنگــر ســاده 
کــه از ســیاه شــدن روزگارش خیلــی نمی گــذرد. 
وی ارتــش غارتگــر را می بینــد کــه بــه روســتایش 
حملــه می کننــد و بــه چشــم خــود شــاهد مــرگ 
ــواده اش اســت، آن هــم در حالــی کــه هیــچ  خان
کاری  هیــچ  نیســت،  ســاخته  دســتش  از  کاری 

جــز تماشــای جســد خانــواده اش در وحشــت و 
رخ  زمانــی  اتفاقــات  ایــن  ناامیــدی.  و  نگرانــی 
می دهنــد کــه پــدر هنــری بــه تازگــی بــا کمــک 
فرزنــدش ســاخت یــک شمشــیر را بــرای یــک لــرد 
محلــی بــه اتمــام رســانده اســت. حــاال هنــری 
جــوان وظیفــه ای را بــر دوش خــود می بینــد کــه 
 Kingdom در نــگاه اول انتقــام اســت. شــما در
ــا چنیــن داســتانی ســر و  Come: Deliverance ب
کار داریــد. یعنــی شــخصیت اول بــازی نــه یــک 
ــه یــک اشــراف زاده! یــک پســر  شــوالیه اســت و ن
و  عــوض شــده  اکنــون سرنوشــتش  کــه  ســاده 
ــازی کنــد.  ــد نقــش یــک شــوالیه را هــم ب می توان
شــما در طــول بــازی بــا یــک داســتان و دنیــای 
از  خبــری  و  داریــد  کار  و  ســر  واقعــی  سراســر 
موجــودات عجیــب و غریبــی کــه در بازی هایــی 
حــاال  نیســت.  می دیدیــد   The Witcher مثــل 
این کــه ایــن چنیــن داســتانی تــا چــه انــدازه بــا 
ــه  ــی دارد ســوالی اســت ک ســلیقه شــما همخوان
خودتــان جوابــش را بهتــر از دیگــران می دانیــد.
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 Kingdom Come: در سبک شناســی، قطعــا
 ) RPG ( یــک بــازی نقــش آفرینــی Deliverance
اســت ولــی عناصــری کــه در ایــن بــازی می بینیــم 
کمــی متفــاوت از نقــش آفرینی هــای معمولــی 
هســتند کــه اغلــب بــا آن هــا ســر و کار داریــم. در 
ایــن بــازی خبــری از ســحر و جــادو نیســت، کســی 
بــه ســمت شــما تــوپ آتشــین شــلیک نمی کنــد، 
بــا اژدهــا ســر و کار نداریــد و هیــچ مــرده ای از گــور 
برنمی خیــزد. همــه چیــز بــوی واقعیــت دارد، از 
ســختی مبــارزات گرفتــه تــا مهارت هــای دشــمنان 
و حتــی روایــت داســتان بــازی. در گیــم پلی بازی، 
تمــام توانایی هــای هنــری اکتســابی هســتند و 
آن هــا را بایــد یــاد بگیــرد. در واقــع، هنــری هیــچ 
مهــارت غیــر عــادی و فراانســانی نــدارد. شــاید 
 Kingdom Come: اولیــن نکتــه ای کــه در بــازی
Deliverance بتوانــد اهمیــت خــودش را نشــان 
دهــد سیســتم مبــارزات بــازی اســت. مبــارزات 
بــازی هــم تفــاوت زیــادی بــا واقعیــت ندارنــد، 
ــد  شــما در Kingdom Come: Deliverance بعی
اســت بتوانیــد بــا بیــش از دو نفــر بــه صــورت 
شــرایط،  بهتریــن  در  و  کنیــد  مبــارزه  همزمــان 
تریــن  حرفــه ای  جــزو  کــه  بگیریــم  فــرض  اگــر 
بازیکنــان کل دنیــا باشــید، در مبــارزه بــا بیــش از 
۴ نفــر شکســت خواهیــد خــورد. بــه همیــن خاطــر 
شــاید مبــارزه تــن بــه تــن کار چنــدان عاقانــه ای 
نباشــد. اگــر بتوانیــد راهــی پیــدا کنیــد کــه بــه 
صــورت مخفیانــه دشــمنان را از ســر راه برداریــد 
ــد  ــروزی خواهی ــرای پی ــی بیشــتری ب شــانس خیل
داشــت. مثــا وقتــی هــوا تاریــک اســت بــه کمــپ 
دشــمن نفــوذ کنیــد و بــی ســر و صــدا همــه را 
بــه قتــل برســانید. خوشــبختانه دســت شــما در 
ــاز اســت. می توانیــد هــر  انتخــاب ســاح کامــا ب
کنیــد.  انتخــاب  را  داریــد  دوســت  کــه  ســاحی 
برخــی ســاح ها قوی تــر و برخــی دیگــر ســرعت 
بیشــتری دارنــد. شــخصا ســاح های ســریع تر را 
در هــر بــازی ترجیــح می دهــم ولــی ایــن دیگــر 
بســتگی بــه تاکتیــک و عــادت خــود شــما دارد کــه 
کــدام نــوع را بیشــتر می پســندید. هنــری بــرای 
پیشــرفت کــردن بایــد تمریــن کنــد. همان طــور 
کــه گفتیــم او یــک شــوالیه نیســت و بــا فنــون 
اگــر  بنابرایــن  نــدارد،  آشــنایی  خیلــی  نظامــی 
می خواهیــد یــک تیرانــداز خــوب شــوید، یــا بایــد 
بــه جنــگل زده و شــروع بــه شــکار کــردن کنیــد و 

یــا در محــل تمریــن، تیرانــدازی را تمریــن کنیــد. 
هــم  شمشــیر  مثــل  ســاح ها  دیگــر  مــورد  در 
قضیــه همیــن اســت. اگــر دوســت داریــد واقعــا 
یــک شمشــیر زن ماهــر باشــید – کــه بایــد باشــید 
– بایــد بــه کمــپ تمرینــی رفتــه و آن جــا عــرق 
بگیریــد.  یــاد  را  خــوب شمشــیرزنی  تــا  بریزیــد 
شــما تقریبــا در همــه چیــز جــای پیشــرفت داریــد، 
حتی نشســتن روی اســب و نوشــیدن نوشــیدنی! 
شــخصیت هنــری دقیقــا شــخصیتی خواهــد بــود 
کــه خودتــان می خواهیــد باشــد. ایــن از نــکات 
مثبــت بــازی اســت و اگــر درســت روی هنــری کار 
 کنیــد، بــه هیــچ وجــه بــا وی غریبــه نخواهیــد بــود.

سیســتم  بــا  را  شــما  بیشــتر  کمــی  بگذاریــد 
احتمــاال  چراکــه  کنیــم  آشــنا  بــازی  مبــارزات 
مهم تریــن بخــش بــازی همیــن اســت. هنــری 
در ابتــدا هیــچ چیــز بلــد نیســت. شــما در ابتــدا 
خیلــی راحــت متوجــه می شــوید کــه هنــری یــک 
مبــارز نیســت امــا بــه مــرور زمــان، ایــن خــود شــما 
هســتید کــه بــه وی در پیشــرفت در همــه چیــز 
کمــک کــرده و او را بــه یــک شمشــیرزن واقعــی 
چرخانــدن  و  مشــت  پرتــاب  می کنیــد.  تبدیــل 
بــه هنــری  مبــارزات هیــچ کمکــی  در  شمشــیر 
نخواهنــد کــرد، در اســتفاده از ســاح هایی مثــل 
تیــر و کمــان نیــز مشــکل خواهیــد داشــت. شــما 
ــازی نمی توانیــد درســت نشــانه  در همــان آغــاز ب
گیــری کنیــد و تیرهایتــان همــه خطــا خواهنــد 
رفــت. چنــد ســاعت ابتدایــی بــازی شــما فقــط باید 
روی یادگیــری مهارت هــای مختلــف تمرکــز کنیــد 
ــارزات شانســی داشــته باشــید.  ــا بتوانیــد در مب ت

مشــکلی  مبــارزات  صــورت  هــر  در  شــما  البتــه 
پیشــرفت ها  ایــن  حتــی  و  داشــت  خواهیــد 
شــما  نمی کننــد.  عــوض  را  چیــزی  نهایــت  در 
در مبــارزات در مقابــل چنــد نفــر تقریبــا هیــچ 
شانســی نداریــد و خیلــی زود و ســاده تــن بــه 
ســال  چنــد  نیســت  مهــم  می دهیــد.  شکســت 
کــرده   RPG بازی هــای  صــرف  را  خــود  عمــر  از 
باشــید، در صورتــی کــه بخواهیــد قهرمان بــازی 
درآوریــد چیــزی جــز یــک بازنــده نخواهیــد بــود. 
می کنیــد  انتخــاب  کــه  تجهیزاتــی  مبــارزات  در 
اهمیــت زیــادی دارنــد. شــما می توانیــد لبــاس 
ــا لبــاس افــراد معمولــی را.  ــر تــن کنیــد و ی رزم ب
پوشــیدن لباس هــای جنگــی تنهــا موقــع مبــارزات 
توصیــه می شــود چــرا کــه ایــن لباس هــا ســرعت 
محــدود  هــم  را  دیدتــان  و  می گیرنــد  را  شــما 
می کننــد. فرامــوش نکنیــد کــه داریــم راجــع بــه 
یــک بــازی اول شــخص صحبــت می کنیــم. البتــه 
دقــت  هــم  دشــمنان  پوشــش  بــه  بایــد  شــما 
کنیــد. مقاومــت برخــی زره هــا بــا برخــی ســاح ها 
شکســته نمی شــود پــس بایــد بــه ایــن نکتــه هــم 
دقــت داشــته باشــید. نکتــه دیگــری کــه بایــد در 
مــورد آن بدانیــد نحــوه ســیو شــدن بــازی اســت. 
بــه طــور کلــی تمــام پیشــرفت های شــما در بــازی 
ذخیــره می شــوند ولــی بــه شــرطی کــه بعضــی 
از نــکات را رعایــت کنیــد. بــازی زمانــی ذخیــره 
زمان هــای  تنهــا  و  بخوابیــد  شــما  کــه  می شــود 
خاصــی شــما می توانیــد بــه خــواب برویــد. بــازی 
بــه شــما اجــازه نمی دهــد کــه هــر کجــا و هــر زمــان 
را ذخیــره  بــازی  و  بخوابیــد  داریــد  کــه دوســت 
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دقت در نحوه روایت تاریخ، داستان و انتخاب دیالوگ ها
نحوه پیشرفت در بازی و پرورش دادن هنری در زمینه های 

مختلف
گرافیک هنری خیره کننده بازی و وسعت محیط

باگ های بازی گاهی اوقات واقعا آزاردهنده هستند 
سیستم saving بازی می تواند اشک شما را دربیاورد

بهینه سازی بازی می توانست بهتر باشد.

8.5

+-

کنیــد. ایــن دقیقــا یکــی از بزرگتریــن مشــکات 
بــازی اســت کــه مطمئنــا گریبان گیــر هــر بازیکنــی 
می شــود. از آن جایــی کــه بــازی بیــش از انــدازه 
ســخت بــوده و خیلــی راحت تــر از آن چــه فکــرش 
را بکنیــد کشــته می شــوید، ممکــن اســت نتوانیــد 
البتــه  کنیــد.  را ذخیــره  بودیــد  آن چــه خواســته 
بــه غیــر از خوابیــدن در رخــت خــواب خــود، یــک 
راه دیگــر هــم بــرای ذخیــره کــردن بــازی وجــود 
یــک  نیســت!  اقتصــادی  خیلــی  البتــه  کــه  دارد 
معجــون گــران و محــدود در بــازی وجــود دارد کــه 
بــا نوشــیدن آن می توانیــد بــازی را ذخیــره کنیــد 
کــه البتــه ایــن معجــون موجــب مســت شــدن 
 saving هنــری هــم می شــود. در کل سیســتم
بــازی آزاردهنــده اســت و می توانــد در گــذر زمــان 
 بازیکــن را تــا مــرز جنــون و خودکشــی پیــش ببــرد!

 Kingdom بــدون شــک در کــه  نکاتــی  از  یکــی 
خــورد   برخواهیــد  آن  بــه   Come: Deliverance
طــور  بــه  اســت.  بــازی  Quest هــای  سیســتم 
از  دیگــر  خیلــی  مثــل  بــازی  Quest هــای  کلــی 
RPG هــا بــوده و تنــوع الزم را دارنــد. در اکثــر ایــن 
quest هــا از شــما خواســته می شــود کــه نقــش 
بــه دنبــال چیــزی  و  بــازی کنیــد  را  یــک کاراگاه 
 Kingdom یــا کســی بگردیــد. البتــه همیشــه در
ســوپرایزهای  منتظــر   Come: Deliverance
غیرمنتظــره باشــید! بــازی بــه شــدت واقع گرایانــه 
بــوده و هرچیــزی در آن ممکــن اســت. در چنیــن 
عنوانــی پیــش بینــی آینــده کار چنــدان درســتی 
 Kingdom نخواهــد بــود. بارهــا گفتــه شــده کــه
واقع گرایانــه  بــازی  یــک   Come: Deliverance
چنیــن  در  NPC هــا  دیگــر  بــا  تعامــل  و  اســت 
عنوانــی اهمیــت زیــادی دارد. در هــر بــازی نقــش 
آفرینــی، شــما می توانیــد صحبت هــای خودتــان 
را، خودتــان انتخــاب کنیــد. از بیــن دیالوگ هایــی 
انتخــاب  را  یکــی  می دهــد  شــما  بــه  بــازی  کــه 
زیــادی  اهمیــت  نیــز  انتخــاب  ایــن  و  می کنیــد 
 Kingdom Come: تعامــل در بحــث  امــا  دارد. 
چیــزی  آن  از  گســترده تر  خیلــی   Deliverance
اســت کــه در دیگــر نقــش آفرینی هــا دیده ایــم. 
اوال شــما می توانیــد هنــگام صحبــت بــا دیگــران، 
دروغ  از  کنیــد.  عمــل  می خواهیــد  کــه  هرطــور 
گفتــن گرفتــه تــا همــدردی بــا وی و تنــد حــرف 
زدن کــه البتــه خیلــی توصیــه نمی شــود. شــما 
می توانیــد بــا وی شــروع بــه مجادلــه لفظــی هــم 
در  می پوشــید  کــه  لباســی  عــاوه،  بــه  بکنیــد. 
هنــگام صحبــت بــا دیگــران مهــم اســت. در ایــن 
گونــه اوقــات لبــاس رزم خیلــی جــواب نمی دهــد 
و بهتــر اســت واقعــا یــک شــهروند شــده و ســر 
صحبــت را بــاز کنیــد. دیگــر شــخصیت های غیــر 
ــه وضعیــت ظاهریتــان  ــازی دیگــر حتــی ب قابــل ب
می توانیــد  بــازی  در  هســتند.  حســاس  هــم 
بــه حمــام برویــد و بایــد هــم بــه حمــام برویــد! 
اگــر بــوی بــد بدهیــد شــاهد واکنــش منفــی از 

نیســت  بیخــود  شــد.  خواهیــد  NPC هــا  ســوی 
 Kingdom Come: Deliverance کــه می گوییــم
یــک بــازی واقــع گرایانــه اســت. در ایــن بــازی هــر 
چیــزی کــه گنجانــده شــده اهمیــت دارد و بایــد 
خودتــان بــازی را تجربــه کنیــد تــا متوجــه ایــن 

موضــوع شــوید.
شــما   Kingdom Come: Deliverance در 
بــا محیطــی نســبتا بــزرگ ســر و کار داریــد کــه 
خیلــی هــم زیبــا طراحــی شــده اســت. شــما در 
هــر نقطــه ای از بــازی کــه قــدم بزنیــد خودتــان را 
گــم خواهیــد کــرد! هــر بازیکنــی می توانــد شــیفته 
محیــط Kingdom Come: Deliverance شــود. 
ــه  ــات ب ــه در آن جزئی ــک طراحــی فوق العــاده ک ی
طــرز شــگفت انگیــزی رعایــت شــده اند و می توانند 
شــما را بــا ایــن ســوال رو بــه رو کننــد کــه آیــا واقعــا 
ــازی می کنــم؟ در واقــع طراحــی کلــی  مــن دارم ب
محیــط خیلــی بیشــتر از وســعت آن بــه چشــم 
آنقدرهــا  شــاید  بــازی  وســعت محیــط  می آیــد. 
کــه فکــر می کنیــد و انتظــار داریــد نباشــد ولــی 
طراحــی آن...! البتــه نبایــد از وجــود باگ هــا هــم 
غافــل شــد. بــه طــور کلــی ســازندگان روی گرافیک 
هنــری بــازی خیلــی خــوب کار کرده انــد و واقعــا 
ایــن موضــوع جــای تحســین دارد. اتمســفر بــازی 
در نــوع خــود یــک اتمســفر ســنگین اســت. موتــور 
ســازنده بــازی CryEngine 3 بــوده کــه کارش را 
از محیط هــا  انجــام دهــد.  بــه خوبــی  توانســته 
تــا جنگل هــای  گرفتــه  بــازی  گلــی  خانه هــای  و 
شــکار  بــه  می توانیــد  آن هــا  در  کــه  پرپشــتی 
کــردن بپردازیــد، همــه از طراحــی قابــل قبولــی 
برخوردارنــد. البتــه واژه قابــل قبــول، واژه کوچکــی 
اســت.  محیط هایــی  چنیــن  توصیــف  بــرای 
می توانیــد  خــاص  محیط هــای  در  حتــی  شــما 
ــرواز  ــه در حــال پ ــد ک ــی را ببینی پروانه هــای زیبای
دیگــر  مــوارد، طراحــی  ایــن  از  هســتند. جــدای 
مطلــوب  ظاهــری  لحــاظ  بــه  نیــز  شــخصیت ها 
اســت. حتــی اســب های بــازی هــم بــا وســواس 
خاصــی طراحــی شــده اند. بــه عنــوان مثــال، یــک 
ســرباز را وقتــی مقابــل خــود می بینیــد اصــا حــس 
تصنعــی بــودن را نخواهیــد داشــت. بــه لحــاظ 

ظاهــری دقیقــا عیــن واقعیــت لبــاس پوشــیده و 
تاریــخ هــم ایــن موضــوع را تاییــد می کنــد. شــاید 
بــازی  پلــی، گرافیــک  از داســتان و گیــم  باالتــر 
نقطــه قــوت آن باشــد. گرافیکــی کــه همچــون 
 داســتان و گیــم پلــی، واقعــا واقع گرایانــه اســت.

زیــادی  بازی هــای  مطمئنــا   ۲۰۱۸ ســال  در 
 Kingdom از  بهتــر  کــه  شــد  خواهنــد  منتشــر 
وجــود،  ایــن  بــا  Come: Deliverance هســتند 
پیشــنهاد می کنــم کــه بــه هیــچ وجــه ایــن عنــوان 
را از دســت ندهیــد! بــازی در زمینــه گیــم پلــی 
شــود،  بهتــر  می توانــد  و  دارد  پیشــرفت  جــای 
از  کــه  تمــام تعریف هایــی  زمینــه گرافیــک،  در 
بــازی دادیــم در بــاب گرافیــک هنــری بــود ولــی 
گرافیــک فنــی بــازی انتظــارات را بــرآورده نمی کنــد. 
دیگــر مشــکلی کــه شــاید بــا آن در بــازی رو بــه 
رو شــوید کنــد بــودن رونــد آن اســت کــه کمــی 
آزاردهنــده اســت ولــی بــه مــرور می توانیــد بــه 
در  تاریخــی  لحــاظ  بــه  کنیــد.  عــادت  هــم  آن 
از  خبــری   Kingdom Come: Deliverance
ــن موضــوع هــم  ــف نیســت پــس نگــران ای تحری
نباشــید. جزئیــات کلمــه ای خواهــد بــود کــه بارهــا 
بــرای  کــه  وقتــی  می کنــد  خطــور  ذهنتــان  بــه 
را   Kingdom Come: Deliverance بــار  اولیــن 
ِــی کنیــد. از انتخــاب دیالــوگ مناســب گرفتــه  پل
تــا رونــد مبــارزات، خوابیــدن و لبــاس پوشــیدن 
و مــوارد گرافیکــی همــه از جزئیاتــی فوق العــاده 
برخــوردار هســتند. بــا ایــن وجــود، درصــد زیــادی 
 Kingdom از  شــاید  کــه  هســتند  بازیکنــان  از 
دلیلــش  و  نبرنــد  لــذت   Come: Deliverance
هــم معلــوم اســت; ایــن بــازی بــا همــه ســایق 
ســازگار نیســت. اگــر بیشــتر بــه ســمت بازی هــای 
 Kingdom آرکیــد و هیجانــی ســوق داریــد طبیعتــا
ویژگی هــای  تمــام  بــا   Come: Deliverance
جذابــش برایتــان یــک بــازی کســل کننــده خواهــد 
بــود و خیلــی زود از آن دســت می کشــید ولــی 
کــه  می  کنــم  توصیــه  اســت،  ایــن  از  غیــر  اگــر 
ایــن عنــوان را بــه هیــچ وجــه از دســت ندهیــد. 
مطمئــن باشــید ارزش حداقــل یــک بــار تجربــه 
 را خواهــد داشــت و پشــیمان هــم نمی شــوید.
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ســری بازی هــای Monster Hunter از جملــه بازی هــای محبــوب شــرکت 
Capcom هســتند کــه تــا بــه حــال موفقیت هــای بســیار زیــادی را بــرای ایــن 
شــرکت کســب کرده انــد و در ایــن ســال ها عمومــاً طرفــداران خاصــی داشــته 
اســت. نســخه جدیــد ایــن عنــوان کــه Monster Hunter: Worlds نــام دارد، 

نشــان داد کــه هــر چنــد در چنــد ســال گذشــته بعضــی از فرنچایزهــای 
کپــکام دچــار افــول شــده اند، امــا ایــن ســری رونــد صعــودی از نظــر کیفــی 

دارد و در ادامــه بــه بررســی دالیــل ایــن کفیــت بــاال می پردازیــم.

پیــش از شــروع نقــد و بررســی بــازی، بــه طــور 
خیلــی مختصــر بــه تاریخچــه ســری اشــاره می کنیــم. 
 Monster اولیــن نســخه رســمی ایــن ســری بــا نــام
Hunter در ســال 2004 بــرای PS2 منتشــر شــد. 
ــازی در آن ســال نمــرات متوســطی دریافــت کــرد  ب
ــازی از نظــر ســبک  ــود کــه ب ــن ب ــه مهــم ای ــی نکت ول
خاصــی کــه داشــت باعــث شــد تــا طرفــداران خــاص 

همیــن  کنــد.  پیــدا  خــود  بــرای  را  دوآتشــه ای  و 
موضــوع باعــث شــد کــه در طــی ســال های مختلــف 
ــازی را منتشــر  ــن ب ــکام نســخه های دیگــری از ای کپ
کنــد و ایــن بــازی نســخه بــه نســخه پیشــرفت کــرده 
و تبدیــل بــه عنــوان کامل تــری شــد و هــم اکنــون 
ســری  ایــن  عناویــن  کامل تریــن  از  یکــی  شــاهد 

یعنــی Monster Hunter: World هســتیم.

Monster Hunter
2004

از نظــر داســتانی، عناویــن قبلــی ایــن ســری 
خیلــی ســطح باالیــی نداشــتند و عمومــاً داســتان 
خیلــی قــوی و قابــل توجهــی در آن هــا روایــت 
نمی شــد و صرفــاً داســتان بهانــه ای بــرای پیــاده 
ســازی گیــم پلــی و چالش هــای آن بــود. در ایــن 
نســخه خوشــبختانه بــه داســتان توجــه بیش تــری 
شــده اســت و البتــه هــر چنــد هنــوز داســتان بازی 
ــن ســری  ــاالی ای ــه پتانســیل بســیار ب ــا توجــه ب ب

می توانــد در ســطح باالتــر قــرار بگیــرد امــا در کل 
در ســطح بهتــری نســبت بــه نســخ قبلــی قــرار 
دارد. موضــوع اصلــی ماجــرای بــازی کــه شــاید 
ــه  ــا حــدودی کلیشــه ای باشــد و حتــی شــما را ب ت
یــاد Skyrim بینــدازد در مــورد ایــن اســت کــه در 
دنیــای بــازی کــه پــر از هیوالهــای مختلــف اســت، 
 Zorah ســر و کلــه یــک اژدهــای باســتانی بــه اســم
اصلــی  شــخصیت  می شــود.  پیــدا   Magdaros

کــه شــما نقــش آن را داریــد و چهــره و ســایر 
می کنیــد  تعییــن  را  ظاهــری اش  ویژگی هــای 
نیــز شــاهد بیــرون آمــدن ناگهانــی و غیرمنتظــره 
 ایــن اژدهــا از درون آب اســت و بــه هــر ترتیبــی 
کــه هســت، خــود را بــه شــهر Astera رســانده و 
ســعی می کنــد پیــش از ایــن کــه فاجعــه ای رخ 
دهــد ســر از اتفاقــات در بیــاورد و جلــوی آن را 

بگیــرد.
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از نظــر داســتان همــان طــور کــه گفتیــم هــر 
چنــد کلیــات داســتان بــازی کلیشــه ای اســت ولــی 
ــا  آن قــدر انگیــزه در بازیکــن ایجــاد می کنــد کــه ت
آخــر بــازی او را بــا خــود همــراه کنــد. ضمــن ایــن 
کــه در هــر صــورت ســطح داســتانی بــازی نســبت 
بــه نســخ قبلــی ایــن ســری بســیار باالتــر اســت و 
همیــن نشــان می دهــد کــه ســازندگان بــه خوبــی 
می داننــد کــه بایــد از ایــن پــس بــه داســتان ســری 

ــد. ــری بدهن Monster Hunter اهمیــت بیش ت
ســازندگان  کــه  خوبــی  کارهــای  از  یکــی 
بــرای جلوگیــری از ســردرگمی بازیکنــان انجــام 
داده انــد، ایــن اســت کــه سیســتم مأموریتــی کــه 
در نســخه قبلــی بــا نــام Quest هــای Village یــا 
Quest هــای Guild شــناخته می شــد را حــذف 
را  بــازی  هــای   Quest و  مأموریت هــا  و  کــرده 
بــه طــور یکپارچــه در آورده انــد تــا کســی دچــار 
ابهــام در مــورد ایــن کــه ابتــدا بایــد ســراغ چــه 
مأموریت هــا  کــدام  و  بــرود  مأموریت هایــی 
از  و  نشــود  می برنــد  جلــو  را  اصلــی  داســتان 
ایــن رو رونــد اصلــی داســتان بــازی بــه خوبــی 

می شــود. مشــخص 

ــازی کــه خــارج شــویم نوبــت  امــا از داســتان ب
بــه گیــم پلــی می رســد. یکــی از مهم تریــن نــکات 
در مــورد گیــم پلــی ایــن بــازی ایــن اســت کــه 
عنــوان  بهتریــن   Monster Hunter: Worlds
بــرای ورود افــرادی کــه ســابقه آشــنایی بــا ایــن 
 Monster Hunter دنیــای  بــه  ندارنــد  را  ســری 
اســت. ســازندگان توجــه ویــژه ای نســبت بــه ایــن 
موضــوع داشــته اند و ســعی کرده انــد کــه بــازی 
طــوری باشــد کــه هــم طرفــداران قدیمــی ســری از 
آن خوششــان بیایــد و هــم بتواننــد نظــر کســانی 
کــه تجربــه بــازی بــا ایــن ســری را ندارنــد را جــذب 
ــا چالش هــای  ــج ب ــازی به تدری ــن رو ب ــد. از ای کنن
و  نــه چنــدان دشــوار شــروع می کنــد  و  آســان 
کــرد،  پیــدا  افزایــش  شــما  مهــارت  کــه  کم کــم 
چالش هــای ســخت تری را پیــش روی شــما قــرار 
بــازی مراحــل  اواخــر  در  نهایــت  در  و  می دهــد 
بســیار دشــواری را تجربــه خواهیــد کــرد. سیســتم 
کــه  به تدریــج  کــه  طــوری طراحــی شــده  بــازی 
درجــه ســختی بــازی افزایــش می یابــد، دسترســی 
شــما بــه ســاح ها و وســایل جدیــد نیــز بیش تــر 
بــا  رویارویــی  امــکان  طریــق  ایــن  از  و  شــده 

ــه شــما داده می شــود. ــازی هــم ب چالش هــای ب
برخــاف  موضــوع،  همیــن  راســتای  در 
نســخه های قبلــی کــه عمومــاً راهنمــای آن هــا بــه 
صــورت متنــی بــود، در ایــن نســخه شــاهد حضــور 
شــخصیتی بــا نــام Handler بــا شــخصیت اصلــی 
هســتیم کــه راهنمایی هــای الزم را بــه شــما ارائــه 
می دهــد. مخصوصــاً هنگامــی کــه یــک مهــارت 
بــه  شــخصیت  ایــن  می کنیــد،  کســب  جدیــد 
شــما راهنمایی هــای در مــورد نحــوه اســتفاده از 
آن ارائــه می کنــد و می توانیــد بافاصلــه شــیوه 
کار بــا مهــارت جدیــد را یــاد بگیریــد. همچنیــن 
ایــن شــخصیت اطاعــات بســیار زیــادی در مــورد 
ــازی دارد و از طریــق گوشــزد کــردن  هیوالهــای ب
ــد.  نقــاط ضعــف آن هــا شــما را راهنمایــی می کن
همیــن موضــوع می توانــد بــه نوعــی افــرادی کــه 
را کــه ســابقه آشــنایی بــا ایــن ســری را ندارنــد 
ــم پلــی آن آشــنا نیســتند،  و بــا مکانیک هــای گی
ــه  ــد و نظــر آن هــا را ب ــازی آشــنا کن ــا ب ــر ب راحت ت

ــد. خــودش جلــب کن
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ســری  پلــی  گیــم  اصلــی  ویژگــی  قطعــاً  امــا 
آن  مبــارزات   ،Monster Hunter بازی هــای 
بــازی  در  شــما  کــه  اصلــی  دشــمنان  هســتند. 
عمومــاً  موجــودات  می کنیــد،  مبــارزه  آن هــا  بــا 
نقــاط  کــدام  هــر  کــه  هســتند  عظیم الجثــه ای 
هــوش  بــا  و  دارنــد  را  خــود  قــوت  و  ضعــف 
بــه  را  شــما  خوبــی  بــه  خــود  بــاالی  مصنوعــی 
چالــش می کشــند. دشــمنان بــازی بــه هیــچ وجــه 
ــی، حریف هــای  ــد بعضــی بازی هــای معمول مانن
شــیوه های  از  یــک  هــر  و  نیســتند  ســاده ای 
مختلفــی بــرای مبــارزه بــا شــما اســتفاده می کننــد 
و طبیعتــاً شــما نیــز بــرای شکســت دادن هــر یــک 
تاکتیک هــای مختلفــی  از  اســتفاده  بــه  مجبــور 
چــه  هــر  باعــث  کــه  نکتــه ای  شــد.  خواهیــد 
جذاب تــر شــدن مبــارزات می شــود ایــن اســت 
باعــث  بــازی  دشــمنان  اکثــر  بــودن  بــزرگ  کــه 
بــه  تبدیــل  عمــاً  آن هــا  بیش تــر  کــه  می شــود 
یــک بــاس فایــت بشــوند کــه بایــد از هــر تکنیکــی 
کــه می شناســید بــرای مبــارزه بــا آن هــا اســتفاده 

کنیــد.
تنــوع هیوالهــای بــازی نیــز بســیار باالســت. 
تــا  بگیریــد  پرنــده  ماننــد  اژدهــا  هیوالهــای  از 
ماقبــل  تیراناســورس های  شــبیه  موجوداتــی 
تاریــخ و بســیاری از موجــودات دیگــر، همگــی 
بــا  بــازی  طــول  در  کــه  هســتند  هیوالهایــی 
آن هــا رو بــه رو خواهیــد شــد و هــر کــدام روش 
ــد. از آن  ــه فــردی دارن جنگیــدن کامــاً منحصــر ب
جایــی کــه در بــازی ممکــن اســت بــا بعضــی از 
آن هــا چندیــن بــار برخــورد کنیــد، بایــد بدانیــد 
کــه هــر نبــرد ماننــد نبــرد قبلــی نخواهــد بــود و 
المان هــای زیــادی هســتند کــه باعــث می شــوند 
هــر نبــرد چالــش منحصــر بــه فــردی باشــد. مثــاً 
یکــی از ایــن المان هــا می توانــد محیــط مبــارزه 
باشــد. ایــن کــه وضعیــت آب و هوایــی محیــط 

مبــارزه چــه طــور باشــد، ابعــاد آن چقــدر باشــد 
و امــکان جاخالــی دادن تــا چــه حــد مهیــا باشــد، 
باعــث  کــه  هســتند  مــواردی  از  همــه  و  همــه 
 Monster Hunter: می شــوند کــه هــر نبــرد در
World تجربــه منحصــر بــه فــرد و خاصــی باشــد.

در  بــازی  خــود  کــه  هیوالهایــی  بــر  عــاوه 
طــول داســتان در مقابــل شــما قــرار می دهــد، 
طبیعتــاً بســیاری از هیوالهــا هــم هســتند کــه 
بایــد خودتــان بــا انجــام مأموریت هــای فرعــی یــا 
گشــت و گــذار در محیــط آن هــا را پیــدا کنیــد. 
یکــی از راه هــای پیــدا کــردن هیوالهــا اســتفاده 
از موجوداتــی بــه نــام Scoutfly اســت. بــا گشــت 
و گــذار در محیــط شــما در مکان هــای مختلــف 
ــد.  ــدا می کنی ــی از هیوالهــا را پی ردهــای گوناگون
ــه Scoutfly هــا  ــوط ب ــوار مرب ــا بررســی آن هــا ن ب
در بــازی پــر می شــود و در نهایــت اگــر بــه انــدازه 
کافــی در مــورد هیــوال اطاعات جمــع آوری کنید، 
ایــن موجــودات شــما را بــه مکانــی کــه هیــوال در 
آن قــرار دارد راهنمایــی می کننــد. از ایــن طریــق 
بــه خوبــی حــس یــک شــکارچی واقعــی  بــازی 
هیــوال را بــه شــما منتقــل می کنــد و واقعــاً حــس 
حرفــه ای بــودن در ایــن کار بــه بازیکــن انتقــال 
می یابــد. ویژگــی دیگــر بــازی کــه از نــام آن نیــز 
پیداســت در همیــن جــا نمــود پیــدا می کنــد و 
ــازی محیــط بســیار  آن هــم واژه World اســت. ب
بزرگــی دارد و همیــن موضــوع گشــت و گــذار در 
آن را بســیار دلپذیــر می کنــد. در عیــن ایــن کــه 
ایــن محیط هــا بــه نوعــی بــه هــم مرتبــط هســتند 
ــه فــرد و خاصــی  امــا هــر کــدام حــس منحصــر ب
درون  بــه خوبــی  باعــث می شــود  کــه  دارنــد  را 

ــازی غــرق شــوید. اتمســفر ب
می کنــد،  جــذاب  را  بــازی  کــه  دیگــری  نکتــه 
 14 اســت.  بــازی  تنــوع ســاح های  بــودن  بــاال 
وجــود  بــازی  در  ســاح  متفــاوت  کامــاً  نــوع 

دارد کــه طبیعتــاً هــر دســته ســاح، خــود نیــز 
شــامل ســاح های متنوعــی می شــود کــه از نظــر 
قابلیت هــای مختلــف بــا هــم فــرق دارنــد؛ امــا 
تفاوتــی کــه در ایــن 14 دســته وجــود دارد تفــاوت 
کامــاً بنیادیــن اســت و شــیوه کار بــا آن هــا کامــاً 
متفــاوت اســت. بعضــی از ســاح های بــازی بــرای 
نبردهــای خیلــی نزدیــک و رو در رو بــا دشــمن 
امــکان  دیگــر  بعضــی  کــه  حالــی  در  هســتند 
حملــه و بمبــاران کــردن هیوالهــا از دور را بــه 
شــما می دهنــد. یکــی از مســائل و تفاوت هــای 
قابــل توجــه ایــن بــازی بــا ســایر عناویــن RPG نیــز 
مربــوط بــه همیــن ســاح ها می شــود. در حالــی 
Level- بــا پیشــرفت و RPG کــه در عمــوم عناویــن

Up شــدن در بــازی قــدرت شــما بــاال مــی رود، در 
و  اســلحه  ارتقــا  و  بــا ســاخت  بایــد  بــازی  ایــن 
زره هــای خــود قدرتتــان را بــاال ببریــد. راه اصلــی 
تقویــت ایــن مــوارد نیــز اســتفاده از آیتم هایــی 
اســت کــه از کشــتن و شــکار کــردن هیوالهــا بــه 
دســت می آوریــد. هــر کــدام از ایــن آیتم هــا نیــز 
از بخش هــای مختلــف هیــوال نظیــر شــاخ یــا دم 
آن هــا بــه دســت می آینــد؛ همیــن موضــوع بــه 
نوعــی عمــق جدیــدی را وارد سیســتم مبــارزات 
بــازی می کنــد و بایــد عــاوه بــر شــکار هیوالهــا 
و  مهــم  بخش هــای  بــه  تــا  باشــد  حواســتان 
بــرای  مناســب  آیتم هــای  کــه  آن هــا  ارزشــمند 
ارتقــا را در اختیارتــان می گذارنــد بیش تــر صدمــه 
بزنیــد تــا از ایــن طریــق بتوانیــد در بــازی پیشــرفت 
کنیــد. بــازی نیــز تمرکــز زیــادی روی ایــن مــورد 
کــه  آیتمــی  می توانیــد  همیــن  بــرای  و  داشــته 
می خواهیــد در ادامــه ارتقــا دهیــد را در منوهــا 
مشــخص کنیــد تــا بــازی بــه شــما بگویــد کــه بایــد 
بــه ســراغ چــه هیوالهایــی برویــد و دقیقــاً چــه 
طــور بایــد آیتــم مــورد نظــر را از هیــوال بــه دســت 

ــد. آوری
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 Monster خــوب  بســیار  نــکات  از  یکــی 
ســازندگان  کــه  اســت  ایــن   Hunter: World
ــی را در  ــن کــه بخــش تک نفــره خوب ــر ای عــاوه ب
بــازی پیــاده ســازی کرده انــد، بخــش چندنفــره 
عالــی نیــز بــرای آن ســاخته اند. از طرفــی بخــش 
تک نفــره بــازی کامــاً عالــی ســاخته شــده اســت 
بــه  توجهــی  گونــه  هیــچ  بــدون  می توانیــد  کــه 
بخــش چندنفــره بــه بهتریــن شــکل آن را بــازی 
کنیــد و یــک تنــه خودتــان تجربــه منحصــر بــه 
فــردی را داشــته باشــید. از طــرف دیگــر بخــش 
چندنفــره بــازی هــم عالــی پیــاده ســازی شــده 
بازیکنــان  همــراه  بــه  می توانیــد  شــما  اســت. 
دیگــر بــه انجــام مأموریت هــای مختلــف بــازی 
ــد و  ــه و هیوالهــای مختلــف را شــکار کنی پرداخت
ــک بازیکــن  ــرای ی ــا انجــام مأموریت هــا ب ــه ب البت
هــم  خودتــان  بــازی  در  مأموریــت  آن  دیگــر، 
بــا  بــازی  انجــام  امــکان  شــد.  خواهــد  انجــام 
دوســتان هــم وجــود دارد کــه البتــه بــرای ایــن کار 
 Session( بایــد کــد 12 رقمــی خــاص و مشــترکی
ID( بیــن شــما و دوســتتان در بــازی تعییــن شــود 
ــازی کنیــد و البتــه طــی ایــن  ــا هــم ب ــا بتوانیــد ب ت
اســت  زمینــه ممکــن  ایــن  در  مراحــل طوالنــی 
باعــث ناراحتــی بعضــی بازیکنــان بشــود. نکتــه 
مهــم دیگــری کــه در مــورد بخــش چندنفــره وجــود 
دارد تغییــر رفتــار هیوالهاســت. از طرفــی طبیعتــاً 
بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد بازیکنــان زیــاد شــده، 
ــازی قــدرت  ســازنده بــرای حفــظ درجــه ســختی ب

بــازی  همچنــان  تــا  داده  افزایــش  را  هیوالهــا 
چالــش برانگیــز باشــد. از طرفــی بــه دلیــل حضــور 
بــه  بــه طــرق گوناگــون  کــه  بازیکنــان مختلــف 
هیــوال آســیب وارد می کننــد، رفتارهــای ناگهانــی 
بــرای  و  از هیــوال ســر می زنــد  و غیرمنتظــره ای 
بــا  رویارویــی  بــری  آمادگــی شــما  بایــد  همیــن 
ــر از حالــت تک نفــره باشــد. آن هــا بســیار بیش ت
در کل و بــا همــه این هــا، ســازندگان بــا حفــظ 
المان هــای اصلــی ســری در زمینــه شــکار هیــوال 
و ایجــاد تغییــرات و گســترده کــردن و عمیق تــر 
پلــی  گیــم  آن،  بــه  مربــوط  المان هــای  کــردن 
بســیار خوبــی را بــرای ایــن عنــوان ایجــاد کرده انــد 
کــه قطعــاً طرفــداران قدیمــی ســری را خوشــحال 
نگــه خواهــد داشــت و از طــرف دیگــر تغییــرات 
انجــام شــده بــرای همــراه کــردن بازیکنــان جدیــد 
هــم باعــث جــذب طرفــداران جدیــد می شــود. 
البتــه بــا همــه این هــا بایــد گفــت کــه ایــن بــازی 
در کل اصــاً بــازی آســانی محســوب نمی شــود 
در  بــازی  ســختی  درجــه  کــه  ایــن  وجــود  بــا  و 
اوایــل خیلــی بــاال نیســت تــا بازیکنــان تــازه کار بــا 
آن همــراه شــوند ولــی در اواخــر بــازی ســختی 
اگــر  در کل  و  نشــان می دهــد  را  واقعــی خــود 
حوصلــه بازی هــای ســخت را نداریــد، احتمــاالً از 
گیــم پلــی ایــن عنــوان خیلــی خوشــتان نمی آیــد.

از  اســت.  بــازی  گرافیــک  بعــدی  موضــوع 
ــن  ــه عناوی ــازی نســبت ب ــن ب ــاً ای ــی قطع بعــد فن
دیگــر ایــن ســری کامــاً عنــوان متفاوتــی اســت. 

ایــن ســری  از  بیش تــر بازی هایــی کــه تاکنــون 
کنســول های  بــه  متعلــق  شــده اند،  منتشــر 
دســتی نظیــر Nintendo 3DS بوده انــد و طبیعتــاً 
روی چنیــن کنســولی نمی تــوان گرافیــک خیلــی 
 Monster Hunter: امــا  داد؛  ارائــه  خوبــی 
World رســماً اولیــن ورود جهانــی ایــن ســری بــه 
محســوب  خانگــی  کنســول های  هشــتم  نســل 
 Monster نســخه  پیش تــر  البتــه  می شــود. 
Hunter XX بــرای نینتنــدو ســوییچ منتشــر شــده 
بــود ولــی از آن جایــی کــه ایــن نســخه تنهــا در 
 Monster Hunter: ،ژاپــن منتشــر شــده اســت
World اولیــن ورود جهانــی ایــن ســری محســوب 
تــوان  از  بهره منــدی  بــا  ســازندگان  می شــود. 
هشــتم،  نســل  کنســول های  بــاالی  گرافیکــی 
بــازی  در  خارق العــاده ای  محیط هــای  و  مناظــر 
ــازی  ــر هیوالهــای ب ــد و از آن مهم ت ــق کرده ان خل
هســتند کــه از لحــاظ گرافیــک فنــی در ســطح 
بســیار باالیــی قــرار دارنــد و از ایــن نظــر باعــث 
ــاالی  ــک ب ــل گرافی ــه دلی ــه بازیکــن ب می شــوند ک
بــازی، بــه خوبــی هیجــان بــاالی شــکار هیوالهــای 
عظیم الجثــه بــازی را درک کنــد. البتــه بــازی در 
غول هــای  حــد  در  گرافیکــی  نظــر  از  مجمــوع 
 Horizon: Zero نظیــر  نســل  ایــن  گرافیکــی 
Dawn نیســت ولــی بــه هــر حــال بــی هیــچ شــک 
و تردیــد بهتریــن تجربــه گرافیکــی در ایــن ســری 
فعلــی  و ســطح  اســت  بــازی  ایــن  بــه  متعلــق 

گرافیــک آن هــم در کل قابــل قبــول اســت.
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ــرده اســت.  ــاً خــوب عمــل ک ــازی واقع ــری هــم ب از بعــد هن
شــکل ظاهــر و طراحی هــای خــاص و البتــه عظیــم هیوالهــای 
بــازی کــه در عیــن پرتعــداد بودنشــان، تنــوع باالیــی هــم دارنــد 
در کار طراحــی محیط هــای مســحورکننده و خــاص، همگــی 
دارنــد.  بــازی  هنــری  طراحی هــای  بــاالی  کیفیــت  از  نشــان 
طراحــی هنــری شــهر Astera نیــز بســیار زیباســت و باعــث 
خــاص و متفــاوت شــدن ایــن شــهر در میــان ســایر بازی هــای 

می شــود. بــرای درک کیفیــت بــاالی گرافیــک هنــری بــازی فقــط 
کافــی اســت نگاهــی بــه طراحــی هنــری اژدهــای قرمزرنگــی 
کــه در ایــن صفحــه می بینیــد بیندازیــد تــا ببینیــد ســازندگان 
چقــدر خــوب از پــس وظیفــه خــود در ایــن زمینــه برآمده انــد و 
هیوالهــای خــاص، منحصــر بــه فــرد و بــه یــاد ماندنــی را بــرای 

ــازی بــه وجــود آورده انــد.  ب
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در کل گرافیــک ایــن بــازی بــه خوبــی چه از بعد 
فنــی و چــه از بعــد هنــری بــه موفقیــت آن کمــک 
کــرده اســت و باعــث می شــود کــه ایــن عنــوان 
 Monster در ایــن زمینــه بهتریــن بــازی در ســری
Hunter: World باشــد و ســازندگان توانســته اند 
دســتی  کنســول های  از  موفقــی  بســیار  گــذار 
بــه کنســول های خانگــی بــا گرافیــک فنــی بــاال 
داشــته باشــند. البتــه در زمینــه پرفورمنــس بــازی 
در بعضــی قســمت ها بــه خصــوص بخش هایــی 
کــه بیــش از یــک هیــوالی عظیم الجثــه در محیــط 
کــه  می شــود  فریــم  افــت  دچــار  دارد،  حضــور 
طبیعتــاً نکتــه منفــی بــرای ایــن عنــوان محســوب 

می شــود.
از بعــد موســیقی نیــز بــازی بســیار خــوب عمــل 
کــرده اســت. از طرفــی موســیقی های آرامــی کــه 
ــازی  باعــث غــرق شــدن در محیط هــای عجیــب ب
از  بــه شــما می دهنــد در آن وجــود دارنــد و  را 
طــرف دیگــر موســیقی های حماســی و خاصــی 

نیــز بــرای مبــارزات بــازی طراحــی شــده اند. ضمــن 
ایــن کــه نکتــه جالبــی کــه در مــورد موســیقی 
نقــاط  ســایر  بــرای  –کــه  ژاپنــی  آثــار  بیش تــر 
جهــان منتشــر می شــوند- وجــود دارد ایــن اســت 
 Main کــه حــس خاصــی در آن هــا و بــه خصــوص
Theme اثــر وجــود دارد کــه اگــر بــا ایــن آهنگ هــا 

بــازی  آشــنا باشــید هــر چنــد محیــط خــود 
ولــی  باشــد  نداشــته  بــه ژاپــن  ربطــی  هــم 

می توانیــد بــه ژاپنــی بــودن آن پــی ببریــد.
در مــورد صداگــذاری هــم کپــکام کار خــود 

صداگــذاری  اســت.  داده  انجــام  خوبــی  بــه  را 
شــخصیت های بــازی بــه خوبــی انجــام شــده و 
ــز  ــط نی عــاوه بــر آن، صداهــای موجــود در محی
را منتقــل  بــه خوبــی حــس حضــور در محیــط 
نعره هــای  صــدای  مهم تــر  آن  از  می کننــد. 
درون  خوبــی  بــه  همگــی  کــه  اســت  هیوالهــا 
بــازی پیــاده ســازی شــده اند و جذابیــت مبــارزه بــا 

می کنــد. چنــدان  دو  را  آن هــا 

عنــوان  بهتریــن  می تــوان  را   Monster Hunter: World
مکانیک هــای  از طرفــی  دانســت.   Monster Hunter ســری 
اصلــی مبــارزه بــا هیوالهــا در ایــن عنــوان حفــظ شــده و از 
ــر شــده اســت. از طرفــی  ــازی بیش ت طرفــی عمــق گیــم پلــی ب
تجربــه  را  ســری  ایــن  قبلــی  نســخه های  کــه  بازیکنانــی 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــر می توانن ــز راحت ت ــد نی نکرده ان
داســتان نیــز نقــش مهم تــری نســبت بــه نســخ قبلــی در ایــن 

بــازی دارد و گرافیــک و موســیقی بــازی نیــز کار خــود را بــه 
ــازی در نیمــه دوم  ــن ب ــد. در ضمــن ای درســتی انجــام می دهن
ســال 2018 بــرای PC نیــز منتشــر خواهــد شــد. در کل عنــوان 
Monster Hunter: World عنــوان بســیار خوبــی اســت کــه 
را  آن  بایــد   RPG بازی هــای و  ســری  ایــن  طرفــداران  قطعــاً 

تجربــه کننــد.

مبارزات بسیار خوب با هیوالها
ساح های متنوع

گرافیک فنی و هنری خوب
طراحی عالی هیوالها

مشکات در زمینه افت فریم
اقدامات الزم برای بازی با دوستان به صورت چندنفره ممکن 

است برای بعضی آزاردهنده باشد
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در  اســت.  آمــده  پیــش  ایــن موضــوع  بــرای همــه ی شــما  مطمئنــا 
لحظاتــی از زندگــی، نمی توانیــد دقیقــا درک کنیــد در چــه جایــی قــرار 
گرفته ایــد و چــه فاصلــه ای بــا هــدف خــود داریــد. ســردرگم هســتید و 
نمی دانیــد چــه کار بایــد بکنیــد. در ایــن لحظــات، معمــوال دو اتفاق ممکن 
اســت بیافتــد، یــا بــه قهقــرای افســردگی و مشــکات ســقوط خواهیــد کــرد 

یــا بــا پیــدا کــردن دســت آویــزی، موفــق بــه بــاال کشــیدن دوبــاره ی خــود 
ــا افســردگی و اضطــراب، و البتــه  ــارزه ب خواهیــد شــد. همیــن تــاش مب
نشــان دادن آن بــه کمــال، نقــد نظــام کاپیتالیســم و ســرمایه داری و 
البتــه بررســی چنــد بیمــاری روانــی دیگــر، نکاتــی هســتند کــه بــازی نایــت 

ــد. ــل کرده ان ــی تبدی ــازی عال ــه یــک ب ــن ده وودز را ب ای

ــه  ــد کــه ب ــازی می کنی ــه ی بیســت ســاله ب شــما در نقــش مــی، یــک گرب
دالیلــی کــه در بــازی عنــوان نمی شــوند، از دانشــگاه خــود انصــراف داده ایــد 
و بــه شــهر خــود برگشــته اید. امــا برگشــتن بــه شــهر، بــه همــان خوبــی 
کــه فکــر می کردیــد نبــوده اســت. دوســتانی کــه بچگــی خــود را بــا آن هــا 
خــود  هــدف  بــرای  کــردن  کار  حــال  در  ســخت  کــدام  هــر  گذرانده ایــد، 
هســتند و در ایــن جمــع، تنهــا شــما هســتید کــه هدفــی نداریــد و زندگــی 
ــدار  ــه دی ــد، ب ــه شــهر برمی گردی ــد. اول کــه ب ــه بطالــت می گذرانی خــود را ب
تــک تــک دوســتانتان می رویــد و آن هــا را پــس از دو ســال جدایــی دوبــاره 
مشــاهده می کنیــد. هــر کــدام از ایــن شــخصیت ها، داســتان خودشــان 
را دارنــد و بــه واقــع نیــز هــر کــدام عالــی کار شــده اند. گــرگ و انگــوس 

ر کــه بــا هــم وارد رابطــه شــده اند و دارنــد هفــت روز هفتــه  کا

می کننــد تــا پــول خــود را جمــع کننــد و بتواننــد از ایــن شــهر برونــد. بــی کــه 
بهتریــن دوســت دوران کودکــی مــی بــوده و یــک تمســاح گاث ماننــد اســت 
کــه اغلــب اوقــات زبــان تیــزی دارد. و البتــه جــم کاغ نیــز در گــروه هســت. 
گیــم پلــی بــا بیــدار شــدن شــما از خــواب و کمــی کــش و قــوس شــروع 
می شــود. شــما هــر روز، وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید، پیام هایتــان 
را از دوســتانتان چــک می کنیــد و ســپس تصمیــم می گیریــد کــه روز را 
بــا کــدام یکــی از آنهــا بگذرانیــد. ســپس از پله هــا پپاییــن می آییــد و بــه 
غرغرکــردن مادرتــان گــوش می دهیــد. ســپس، بــه بیــرون از خانــه می رویــد 
و ایــن جاســت کــه بخــش جالــب بــازی شــروع می شــود. در اصــل، انتخــاب 
هوشــمندانه ی ســازندگان بــازی ایــن بــوده اســت کــه خانــه ی هــر کــدام 
از دوســتانتان را در آن ســمت شــهر پاســم اپرینگــز قــرار دهنــد، و بــرای 

مهدی رحیمی
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همیــن شــما مجبوریــد هــر بــار کــه بــرای ماقــات بــا یکــی 
از آن هــا می رویــد، از میــان کلــی دوســت و آشــنا و غریبــه 
عبــور کنیــد. البتــه، شــما توانایــی صحبــت بــا اکثــر ایــن ان 
ــرای ایــن کار وجــود  ــاری ب پــی ســی هــا را داریــد ولــی اجب
نــدارد. حتــی اگــر بــا یکــی از ایــن ادم هــا یــا بهتــر بگویــم، 
و  نمی افتــد  خاصــی  اتفــاق  نکنیــد،  صحبــت  حیوانــات 
بــازی طبــق روال معمــول خــود پیــش مــی رود. امــا ارزش 
واقعــی بــازی وقتــی شــروع بــه نمایــان شــدن می کنــد کــه 
مــی شــروع بــا صحبــت بــا تــک تــک ایــن افــراد کنــد. هــر 
کــدام از ایــن افــراد، طــرز تفکــر خــود را دارنــد. یــک شــاعر 
مــی می خوانــد،  بــرای  روز شــعرهای  جدیــدی  کــه هــر 
یــک شــخص کــه ســتاره ها را بــا تلســکوپش می بینــد، 
از مــی خوشــش نمی آیــد و مرتــب  کــه  یــک همســایه 
و  نــکات  این هــا  می کنــد.  گوشــزد  او  بــه  را  نکتــه  ایــن 
ــه واقعــی  ــه ب ــن  ک ــا ای ــه ب ــزی هســتند ک ویژگــی هــای ری
ــد، امــا موضــوع صحبــت مــن  ــازی کمــک می کنن شــدن ب
نیســتند. در هــر بــار صحبــت کــردن بــا اشــخاص مختلــف، 
در بعضــی مواقــع، اشــاره های ریــزی بــه یــک داســتان 
ارواح می شــود. اگــر کمــی بــا مغازه دارهــا صحبــت کنیــد، 
شــدن  بســته  خاطــر  بــه  آن هــا  کــه  می شــوید  متوجــه 
معــدن و البتــه تعطیــل شــدن کار و کاسبی شــان حســابی 
ناراحــت هســتند. آن هــا می خواهنــد شــهر بــه دوران اوج 
خــود برگــردد و حاضــر نیســتند برعکــس نســل جــوان، رو 
بــه جلــو حرکــت کننــد. ایــن مــورد بــه عــاوه ی حرف هایــی 
کــه هــر از گاهــی در مــورد روح می شــنوید، بــه نوعــی 
داســتان را جلــو جلــو بــرای شــما بازگــو می کنــد و بــا دقــت 
مــورد  بــه جزییــات، می تــوان فهمیــد چیــز عجیبــی در 
ایــن شــهر وجــود دارد. همیــن دقــت ســاده در عناصــر 
ســاده، بــه یــک قســمت لــذت بخــش بــازی بــرای شــما 
ــک کارآگاه، ســرنخ های  ــد ی ــه مانن ــه ب ــل می شــود ک تبدی
مختلــف را کنــار هــم می گذاریــد تــا رمــوز شــهر را کشــف 
کنیــد. مــی در اوایــل بــازی متوجــه بســته شــدن مغــازه ی 
مــورد عاقــه ی خــود می شــود کــه بــه دلیــل بــد بــودن کار 
و کاســبی، صاحــب آن مغــازه را تعطیــل کــرده اســت. 
ایــن موضــوع یکــی دیگــر از نکاتــی اســت کــه بــازی ســعی 
ــه وجــود آمــدن مغازه هــای  ــه مــا گوشــزد کند.ب ــد ب می کن
بــزرگ، معمــوال باعــث بســته شــدن کســب و کارهــای 

کوچــک می شــود.
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ــن حرکــت در طــول شــهر، شــما فقــط   در حی
از مکانیــزم پــرش اســتفاده می کنیــد. می توانیــد 
بــا ایــن کار بــه بــاالی ســاختمان ها برســید و بــر 
ــد. بعــد از رســیدن  ــرق راه بروی روی ســیم های ب
ــا آن هــا شــروع  ــت شــما ب ــه دوســتانتان، صحب ب
می شــود و اغلــب بــه یــک ماجراجویــی عجیــب و 
غریــب و البتــه لــذت بخــش یــا تمریــن گیتار و بند 
ختــم می شــود. شــما خودتــان تصمیــم می گیریــد 
کــه روز را بــا کــدام یــک از دوســتانتان بگذرانیــد و 
بــه عنــوان مثــال اگــر یکــی از دوســتانتان بخواهــد 
در روز کاری انجــام بدهــد و شــما در آن زمــان 
ــز انجــام  ــدون شــما نی ــارش نباشــید، آن کار ب کن
می شــود و بــه همیــن علــت، بایــد چندیــن بــار 
بــازی را تمــام کنیــد تــا از تمــام اتفاقــات آن بــا 
ــازی  ــود صــدا در ب ــه ی دیگــر، نب ــر شــوید. نکت خب
بــرای صحبــت شــخصیت ها بــا یکدیگــر اســت. 
باعــث  ســازندگان،  ســوی  از  انتخــاب  همیــن 
بــازی  بــر دوش موســیقی  بــار اضافــه ای  شــده 
گذاشــته شــود کــه البتــه موســیقی نیــز بــه زیبایــی 
می شــود.  وظیفــه اش  انجــام  بــه  موفــق  تمــام 
هنگامــی کــه بــا دوســتتان در حــال مبــارزه بــا 
چاقــو هســتید، بلــه ایــن قســمت واقعــا در بــازی 
وجــود دارد، و هنگامــی کــه در حــال رویــا دیــدن 
زیبــا عمــل می کنــد  واقعــا  هســتید، موســیقی 
بنــد  بــا  تمریــن  حــال  در  کــه  زمانــی  البتــه،  و 
دوســتان خــود هســتید و بایــد یــک مینــی گیــم 
ماننــد گیتــار هیــرو را انجــام دهیــد، موســیقی 
بــه  تــرک  ایــن  و  می رســد  خــود  اوج  بــه  بــازی 
خواهــد  شــما  یــاد  در  مدت هــا  تــا  خصــوص 

ما نــد. نکتــه ی جالــب دیگــر کــه در تمــام بــازی 
مینی گیم هایــی  وجــود  می خــورد،  چشــم  بــه 
ایــن  دارنــد.  تقریبــا همه جــا وجــود  کــه  اســت 
در  و  خــوب  مواقــع  بدتریــن  در  مینی گیم هــا، 
بهتریــن مواقــع واقعــا جــذاب هســتند. و البتــه 
بــا داســتان  ایــن مینی گیم هــا  نحــوه ی ترکیــب 
نیــز قابــل توجــه اســت کــه بخــش خوبــی از لــذت 
بــازی بــه ایــن بخــش مربــوط می شــود. همانطــور 
کــه گفتــه شــد، در بــازی غیــر از مکانیــزم پــرش، 
کار دیگــری نمی توانیــد بکنیــد و اضافــه کــردن 
طــرف  از  جالبــی  انتخــاب  مینی گیم هــا،  ایــن 
یکنواختــی  از  مقــداری  کــه  اســت  ســازندگان 
آخــر  شــده اند.  موفــق  البتــه  و  بکاهنــد  بــازی 
هــر شــب نیــز بــه خانــه ی خــود برمی گردیــد و 
ــا پــدر خــود در مــورد روزی کــه گذراندیــد  کمــی ب
صحبــت می کنیــد. هــر شــب شــما رویاهایــی نیــز 
می بینیــد کــه عــاوه بــر زیبایــی بصــری، بخشــی 
نشــان  شــما  بــه  نیــز  را  مــی  نــاآرام  درون  از 
برخــاف ظاهــر  بــه شــما می گویــد  و  می دهــد 
خونســرد می در اغلب اوقات، درون او همیشــه 
پرتاطــم اســت. بخــش اعظــم مشــکات مــی 
ســال های  در  کــودک  یــک  زدن  کتــک  بــه  نیــز 
قبــل برمی گــردد کــه البتــه همــه ی اهالــی هیــچ 
خجالتــی در یــادآوری کــردن آن اتفــاق بــه مــی 
یــک  را  مــی  می تــوان  کل،  در  پــس  ندارنــد. 
شــخصیت تــودار و البتــه پــر از مشــکل دانســت 
ــرار  ــی دارد. ق ــی در زندگ ــد چــه هدف ــه نمی  دان ک
چــه  می داننــد  کــه  آدم هایــی  کنــار  او  گرفتــن 
بــرای آن  بــا تمــام وجــود  می خواهنــد و دارنــد 

تــاش می کننــد، تضــاد ناراحــت کننــده و البتــه 
واقعــی ای را بــه وجــود مــی آورد کــه وقتــی کمــی 
ــز می شــود.  ــده نی ــد ناراحــت کنن ــه آن فکــر کنی ب
یــک چنیــن  انداختــن  بــه دور  در هــر صــورت، 
موجــودی باارزشــی، کــه زندگیتــان باشــد، مطمئنــا 
کار عاقانــه ای نیســت و مــی نیــز ایــن را می دانــد، 
امــا نمی توانــد دلیلــی بــرای رفــع ایــن احســاس 
خمودگــی و افســردگی پیــدا کنــد. نکتــه ی دیگــری 
کــه بــازی بــه آن می پــردازد، بخــش بیماری هــای 
ذهنــی و روانــی اســت. بــه طــور مثــال گفتــه شــد 
کــه مــی از اضطــراب رنــج می بــرد. ســرعت آرام 
داســتان در اوایــل و بســیار کنــد پیــش رفتــن آن، 
بــه شــما بــه عنــوان بازیکــن نیــز یــک احســاس 
چــه  هــر  می خواهیــد  کــه  می دهــد  اضطرابــی 
ســریعتر از ایــن موقعیــت یکنواخــت فــرار کنیــد. 
درســت موقعــی کــه می خواهیــد بــازی را کنــار 
و  مــی رود  بــاال  داســتان  اول  پــرده ی  بگذاریــد، 
داســتان وارد بخــش دومــش می شــود. و البتــه 
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اضطــراب  و  می گیــرد  ســرعت  داســتان  این جــا 
دیگــر،  مثــال  مــی رود.  بیــن  از  قبلــی  بخــش 
بخــش مربــوط بــه کاراکتــر گــرگ اســت. وقتــی بــا 
او بــرای گشــت و گــذار بــه جنــگل می رویــم، بــا 
او وارد مبــارزه بــا چاقــو می شــویم و همدیگــر را 
زخــم و زیلــی می کنیــم. بافاصلــه پــس از ایــن 
صحنــه ی هیجــان انگیــز، ناگهــان موســیقی آرام 
شــده، تــم صحبت هــای مــی و گــرگ تغییــر کــرده 
و گــرگ بــه آرامــی در مــورد خــودش شــروع بــه 
صحبــت می کنــد. او می گویــد کــه اکثــر اوقــات یــا 
بســیار خوشــحال اســت یــا بســیار ناراحــت، و مــا 
ــاز می فهمیــم کــه او از ســندروم  ــوان بازیب ــه عن ب
دوقطبــی رنــج می بــرد. ســندروم دو قطبــی یــک 
بیمــاری اســت کــه باعــث می شــود فــرد از لحــاظ 
احساســی تعادلــی نداشــته و همیشــه در اوج 
آن احســاس و در قعــر احســاس دیگــری باشــد. 
ــی  ــد حــال معمول ــرد نمی توان ــان ســاده، ف ــه زب ب
یــا  اســت  خوشــحال  بســیار  یــا  باشــد.  داشــته 
بســیار ناراحــت. البتــه بــازی نیــز بــه کمــک بخــش 
چاقــو بــازی و موزیــک هیجــان انگیــز و پــس از آن 
بخــش آرام و صحبت هــای مهــم، ســعی دارد در 
ــد و  ــه مــا کمــک کن انتقــال حــس و حــال گــرگ ب
بــه مــا بگویــد داشــتن ایــن ســندروم چــه حســی 
صحنه هــای  البتــه  باشــد.  داشــته  می توانــد 
هــم صحبت هــای  بــا  کاراکترهــا  کــه  اینچنینــی 
مهمــی می کننــد، در طــول بــازی بســیار بــه چشــم 
ــذت  ــک تــک آن هــا بســیار ل ــه ت ــد و البت می خورن
بخــش هســتند. گرافیــک بــازی نیــز از یــک حالــت 

جدیــد و البتــه زیبــا بهــره می بــرد. بــه ماننــد ایــن 
اســت کــه تکه هــای کاغــذ را بریــده باشــید و کنــار 
پــردازی موتــور  نــور  از  بــازی  قــرار دهیــد.  هــم 
بازیســازی بونیتــی نیــز نهایــت اســتفاده را می بــرد 
و صحنه هــای بســیار زیبایــی خلــق می کنــد. یکــی 
از صحنه هــای مــورد عاقــه ام، دوچرخــه ســواری 
مــی و گــرگ در جنــگل اســت. خورشــید در پشــت 
زیــر  از  پاییــزی  برگ هــای  و  می درخشــد  آنهــا 
پــای آن هــا کنــار می رونــد. بــازی همیشــه موفــق 
داســتان  زمینــه ی  در  نیــز  اشــکاالتی  و  نیســت 
رفتــن آن وجــود دارد.  پــردازی و ســرعت جلــو 
نیمــه ی اول داســتان، بــا این کــه در راســتای کمک 
ــا حــدی  ــام داســتان اســت، امــا ت ــه رســاندن پی ب
ــه  ــده پیــش مــی رود و ممکــن اســت ب اذیــت کنن
ــد. نکتــه ی  ــازان خــوش نیای مــذاق برخــی از بازیب
منفــی دیگــر، بخــش پایانــی داســتانی آن اســت 
کــه بــه نظــر می رســد از بخــش اول آن جداســت. 
ــرای  ــد ب ــن نق ــازی در ای ــن ب ــای ای ــه انته ــا این ک ب
شــما اســپویل نمی شــود، امــا بهتــر اســت بدانیــد 
ــا بخــش اول کــه در مــورد یــک  بخــش دوم آن ب
زندگــی  در  را  راهــش  کــه  اســت  جــوان  دختــر 
همچنیــن  اســت.  متفــاوت  کامــا  کــرده،  گــم 
نیــز  ناآرامی هــای مــی را  در بخــش دوم دلیــل 
متوجــه می شــویم کــه بــا توجــه بــه دلیــل آن، 
واقعــا از بــار واقعــی بــودن داســتان می کاهــد. بــه 
ــان دیگــر، بخــش اول کــه در مــورد مشــکات  زب
زندگــی یــک دختــر اســت کــه هیــچ هدفــی در 
زندگــی نــدارد و بــه خوبــی مشــکات او را بــرای مــا 

بــه نمایــش می گــذارد، در نقطــه ی مقابــل بخــش 
دوم قــرار دارد کــه ســعی می کنــد دلیــل دیگــری 
بــرای افســردگی مــی ارائــه دهــد. در کل، بخــش 
دوم از لحــاظ اتمســفر و داســتانی از تــا حــدی از 
ــازی گویــا تعــدادی  بخــش اول جــدا می شــود و ب

قــدم رفتــه را برمی گــردد.

 در کل، ایــن یــک بــازی مســتقل زیباســت کــه بــا وجــود تعــداد کمــی مشــکل، موفــق شــده بــه یــک اثــر عالــی در مــورد مشــکات زندگــی تبدیــل 
ــازان عزیــز  ــا بــه شــما بازیب ــا گذاشــتن شــما در کفش هــای یــک شــخصیت نــه چنــدان خواســتنی می کنــد. در کل، ایــن اثــر زیب شــود و ایــن کار را ب

پیشــنهاد می شــود.

داستان جذاب
رازهای متفاوتی که از اهالی مختلف شهر یاد می گیرید واقعا 

جذاب هستند.
وجود مینی گیم های زیاد

موسیقی عالی
بررسی بیماری های ذهنی متفاوت به زیبایی

شخصیت پردازی عالی

سرعت داستان در نیمه ی اول آن اذیت کننده است.
نیمه ی دوم داستان به نظر می رسد از نیمه ی اول آن جدا 

باشد و این گسیختگی در بازی مشکل ایجاد می کند.

8
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Ketchapp 20 بازی برتر شرکت
ســـــــسی برای هــــــــمه ســــــــلیقه ها
رضا توکلی
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جــدا از قابلیت هــای اصلــی موبایــل، ایــن وســیله پلتفــرم بســیار خوبــی بــرای بــازی 
کــردن و گذرانــدن وقــت اســت. از ایــن رو توســعه دهندگان و شــرکت های کوچــک  و 
بزرگــی تــا کنــون وارد ایــن حوضــه شــده اند. در بیــن بازی هــای مطرحــی کــه بیشــتر بــا 
آنهــا ســروکار داریــم و یــا حداقــل اسمشــان را بیشــتر شــنیده ایم، بازی هایــی هــم بــا یــک 
طــرح متفــاوت وجــود دارنــد کــه بــه اصطــاح درگیــر ظواهــر نشــده  و بــا ارایــه یــک گیم پلــی 
بســیار ســاده، کاربــران را جــذب خــود می کننــد. یکــی از موفق تریــن شــرکت های ســازنده 
ــا کنــون بیــش  ــام دارد کــه ت ــر روی موبایــل، کچــاپ )Ketchapp( ن ــه ب بازی  هــای خاقان
از 100 بــازی را بــرای سیســتم عامل های اندرویــد و آی او اس در عمــر تقریبــا چهــار ســاله 
خــود ســاخته و منتشــر کــرده اســت. )تلفــظ نــام ایــن اســتودیو هماننــد تلفــظ ســس 
کچــاپ اســت، امــا در اصــل به جــای up درانتهــا از app )اپلیکیشــن( اســتفاده شــده کــه 
ــه دلیــل شــناخته شــدن  ــد. امــا ب ــه ایــن شــکل »کــچ اَپ« می کن ــح آن را ب ــگارش صحی ن
نــام کچــاپ، در ایــن مقالــه هــم از ایــن  نــام بــرای عنــوان ایــن اســتودیو اســتفاده شــده 
اســت.( بســیاری از ایــن تعــداد بــازی شــبیه بــه هــم بــوده و بــه نوعــی یــک آزمون و خطــا 
بــرای ایــن شــرکت بوده انــد امــا در بیــن آنهــا بازی هــای متفاوتــی هــم پیــدا می شــود کــه 

ــدا از روی بازی هــای موفــق شــرکت های دیگــر،  ــو داشــته اند. کچــاپ در ابت کامــا ایــده ن
ــه  ــازار صاحب ســبک شــده و ب ــن ب ــا حــال در ای ــرد ام ــه می ک ــرای خــود تهی ــک نســخه ب ی
ــه  ــد. در ایــن مقال ــه مجموعــه خــود اضافــه می کن ــدی را ب صــورت منظــم بازی هــای جدی
قصــد داریــم 20 بــازی برتــر کچــاپ را بــه شــما معرفــی کنیــم. واقعــا انتخــاب بــازی از 
بیــن همــه عناویــن ایــن شــرکت بســیار ســخت اســت. جــدا از تعــداد، تــا کنــون ایده هــا 
ــا انتخــاب  ــه شــده اســت کــه طبیعت ــادی در بازی هــای کچــاپ ارای و طرح هــای بســیار زی
لیســت بهترین هــا بــرای هرکــس می توانــد متفــاوت باشــد امــا در ایــن لیســت قصــد 
داریــم شــما را بــا بازی هایــی آشــنا کنیــم کــه در ابتــدا ایــده آن هــا تــازه و خاقانــه بــوده و 
همچنیــن توســط طیــف گســترده ای از کاربــران، مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه باشــند. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه تمامــی بــازی هــای کچــاپ رایــگان بــوده امــا در آنهــا تبلیغــات بســیار 
آزاردهنــده ای وجــود دارد کــه بعضــی مــوارد می توانــد بــه تجربــه بــازی شــما لطمــه بزنــد. 
بــرای مثــال حتــی وســط بــازی هــم ممکــن اســت بــرای شــما تبلیغــات پــاپ آپ نمایــش 
داده شــود. بــرای غیرفعــال کــردن ایــن مــوارد بایــد از طریــق پرداخــت درون برنامــه ای، 
هزینــه ای را پرداخــت کنیــد کــه حداقــل بــرای 5 بــازی اول ایــن  لیســت ارزشــش را دارد.

 Don›t ،ــازی اول قــرار گرفتــه اســت ــازی کــه در لیســت 20 ب آخریــن ب
بــازی معــروف  از عرضــه  نــام دارد. کچــاپ پــس   Touch The Spikes
Flappy Bird تعــدادی بــازی مشــابه آن بــرای مجموعــه خــود تولیــد کــرد 
کــه از یــک پرنــده ای مربعــی شــکل بــه عنــوان کاراکتــر اصلــی در بازی هــا 
اســتفاده می شــد. بــه غیــر از ایــن بــازی، یــک بــازی مشــابه دیگــر هــم بــه 
نــام Run Bird Run می توانســت به جــای آن در لیســت قــرار بگیــرد. در 

صورتــی کــه از ایــن بــازی اســتقبال کردیــد، احتمــال از Run Bird Run هــم 
ــرل یــک  ــد کنت ــازی آخــر لیســت مــا، شــما بای ــان نخواهــد آمــد. در ب بدنت
پرنــده مربعــی شــکل را در بیــن دو ســتون کــه لبه هــای تیــز دارد، برعهــده 
ــرده و بــه تیغ هــا  ــرش ک ــد پ ــرد. بــا کلیــک بــر روی صفحه نمایــش بای بگی
بــازی هــم هماننــد همــه بازی هــای کچــاپ، یــک  ایــن  برخــود نکنیــد. 
بــازی رکــوردی اســت. یعنــی بــازی پایانــی نــدارد و در اوقــات اضافــه خــود 

ــازی شــده و مــدام رکــورد خــود را ارتقــا ببخشــید. می توانیــد مشــغول ب

بــازی Dunk Shot یــک بــازی اقتبــاس شــده از ورزش بســکتبال اســت. 
در ایــن بــازی ســبد  بســکتبال در حالت هــای مختلــف )صــاف، کــج، نزدیــک 
بــه دیــوار( پشــت ســر هــم قــرار گرفتــه انــد و شــما بایــد تــوپ را بــه درون 
آن هــا پرتــاب کنیــد. پیش تــر کچــاپ بــا عرضــه یــک بــازی مشــابه بــه نــام 
بــا  حــال  و  بــود  کــرده  امتحــان  را  ســبک  ایــن   Ketchapp Basketball
ســاخت و انتشــار Dunk Shot یکــی بهتریــن بــازی خــود را در بخــش ورزش 
ــه و همینطــور  ــه داده اســت. ســبدها روی هــم قــرار گرفت بســتکتبال ارای

بــاال می رونــد و شــما بــا کشــیدن تــوپ می توانیــد نــوار خطــی ادامــه مســیر 
را مشــاهده کــرده و پــس از انتخــاب بهتریــن زوایــه تــوپ را رهــا کنیــد. 
در ابتــدای بــازی شــما تنهــا ســبد ها را می بینیــد امــا بــا پیشــروی در بــازی 
المان هایــی ماننــد دیــوار بــه کنــار ســبد ها اضافــه شــده کــه می توانیــد از 
آن هــا بــرای نشــانه گیری و پرتــاب دقیق تــر اســتفاده کنید.هماننــد بیشــتر 
بازی هــا کچــاپ، بــا بــاال رفتــن رکــورد شــما، بــازی ســخت تر شــده و دیگــر 
ســبد ها در جهت هــای مختلــف حرکــت می کننــد و ایــن کار را بــرای پرتــاپ 

ســخت تر می کنــد.

ــوان شــد، بســیاری از بازی هــای کچــاپ،  ــه عن ــه در مقدم همانطــور ک
یــک کپــی از روی بازی هــای موفــق دیگــر اســت و یــا حتــی ســبک هایی را 
کــه خــودش پیش تــر روی آن هــا بــازی ســاخته را تکــرار می کنــد. تعــدادی 
از بازی هــای ایــن شــرکت ماننــد 2Cars، Jump، 2048 و...نمونه هــای 
اورجینــال دیگــری دارنــد امــا 2Cars را بــه عنــوان نماینــده بازی هــای کپــی 
ایــن اســتودیو معرفــی می کنیــم. در ایــن بــازی شــما بایــد همزمــان کنتــرل 
ــه  ــه و هرکــدام را ب ــه دســت گرفت دو ماشــین را در مســیر های مختلــف ب
صــورت مجــزا کنتــرل کنیــد. طبیعتــا 2Cars یکــی از ســخت ترین بازی هــای 

ــوده و درآن بایــد کامــا حواســتان بــه مســیر دو ماشــین باشــد.  کچــاپ ب
بــا اینکــه ایــده اولیــه کنتــرل همزمــان دو جســم متحــرک در ســال 2013 
بــا بــازی Duet ارایــه شــد، امــا در 2Cars ویژگــی جدیــد اضافــه شــده کــه 
صرفــا یــک کپــی نباشــد. در ایــن بــازی موانــع شــما اشــکال هندســی دایــره 
و مربــع اســت. شــما بــا هــر یــک از ماشــین ها بایــد دایره هــا را بــه اصطــاح 
جمــع کــرده و از برخــورد بــا مربع هــا جلوگیــری کنیــد. ایــن موانــع در 4 
مســیر حرکتــی ایــن دو ماشــین قــراره گرفتــه و بایــد هرکــدام را بــه صــورت 
ــی  ــر ماشــین ها و مســیر حرکت ــرای تشــخیص بهت ــد. ب ــت کنی مجــزا هدای

یــک ســمت صفحــه بــه صــورت کامــل آبــی و دیگــری قرمــز اســت.

کــه  دارد  نــام   Pineapple Pen کچــاپ  فانتــزی  بازی هــای  از  یکــی 
جــز دســته بازی هــای موســیقی دار ایــن اســتودیو بــه حســاب می آیــد. 
ــوده و ریتــم بســیار خوبــی دارد. در ایــن  موســیقی متــن آن دارای کام ب
بــازی شــما بایــد بــا خــودکار )کــه احتمــاال بــرای بهتــر کاهــش خشــونت 
درنظــر گرفتــه شــده اســت!( بــه میوه هــا ضربــه بزنیــد. میوه هــای ایــن 
بــازی دارای شــخصیت  بــوده و ویژگی هــای انســانی بــه آن هــا اضافــه شــده 
اســت کــه بــازی را بامزه تــر می کنــد. جــدا از ایــن مــوارد بــرای تنــوع بیشــتر 
هــر کــدام از میوه هــا لبــاس و پوشــش خــاص خــود را هــم دارنــد. میوه هــا 

در ابتــدا ثابــت بــوده و در ادامــه حرکاتــی دارنــد کــه کار نشــانه گیری و رهــا 
کــردن خــودکار را بــرای شــما ســخت می کننــد. عــاوه بــر حالــت اصلــی کــه 
بایــد بــه صــورت تک تــک بــه ســمت میوه هــا خــودکار پرتــاب کنیــد، حالــت 
دیگــری هــم در بــازی قــرار گرفتــه کــه در آن چندیــن میــوه دور یک دیگــر 
حرکــت کــرده و کارضربــه زدن را آســان تر می کنــد. Pineapple Pen یکــی 
از متفاوت تریــن بازی هــا ازنظــر گرافیــک در بیــن بازی هــای کچــاپ نیــز 
ــی  از رنگ هــا اســتفاده شــده و یــک محیــط  ــه خوب ــازی ب اســت. در ایــن ب

فانتــزی بــرای آن طراحــی شــده اســت.

در جایــگاه شــانزدهم لیســت Stack قــرار دارد کــه از لحــاظ طراحــی 
بســیار  شــباهت   Monument Valley بــازی  بــه  و صداگــذاری،  هنــری 
دارد، امــا گیم پلــی آن هیــچ ربطــی بــه آن بــازی نداشــته و بیشــتر بــه 
بازی هــای Make a Tower قدیمــی شــبیه اســت. شــما در ایــن بــازی بایــد 
تخته هایــی کــه در مســیرهای مختلــف حرکــت  می کننــد را روی هــم قــرار 
داده تــا بتوانیــد ارتفــاع ســتون را بــاال ببریــد. ایــده اولیــه Stack هماننــد 
ــد ســاختمان ها و قســمت های مختلــف  ــی اســت کــه بای همــان بازی های

آپارتمــان را روی هــم قــرار می دادیــم ، امــا بــا یــک تغییــر و ارایــه یــک 
تصویــر بــا کیفیــت و طراحــی هنــری بســیار خــوب، تفاوت هایــی ایجــاد 
شــده اســت. یکــی دیگــر از تفاوت هــا تغییــر رنــگ صفحه هــای قــرار گرفتــه 
روی هــم اســت کــه در پایــان هــر دســت، تصویــر بســیار خوبــی را بــه 
نمایــش می گــذارد. همچنیــن در ایــن بــازی اگــر چنــد صفحــه  را بــه صــورت 
دقیــق روی هــم قــرار دهیــد، می توانیــد طــول صفحــات را افزایــش داده و 

رکــورد بهتــری را بــه نــام خــود ثبــت کنیــد. 
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یکــی دیگــر بازی هــای ورزشــی کچــاپ، از روی بــازی گلــف طراحــی 
شــده اســت کــه Speed Golf نــام دارد. در ایــن بــازی شــما بایــد تــوپ را 
بــه ســمت ســوارخ و پرچــم مشــخص شــده پرتــاب کنیــد. شــما نقشــی در 
هدایــت مســیر حرکتــی آن نداریــد و بایــد در یــک زمــان محــدود تــوپ را 
به ســرعت رهــا کــرده و آن را پرتــاب کنیــد. مهم تریــن نکتــه بــازی ســرعت 
اســت. زمــان شــما در بــازی بســیار محــدود بــوده و بایــد در آن زمــان هــم 
نشــانه گیری کــرده و هــم قــدرت پرتــاب را مشــخص کنیــد. حتــی اگــر بعــد 
از پرتــاب شــدن، تــوپ هنــوز بــه ســوراخ نرســیده باشــد و زمــان شــما تمــام 
ــر  ــرای کســب رکــورد بهت ــد مجــدد ب ــه و بای شــود، شــما آن دســت را باخت

تــاش کنیــد. ســرعت عمــل و تصمیم گیــری چالــش اصلــی ایــن بــازی 
به حســاب می آیــد. طراحــی محیطــی بــازی هــم بســیار خــوب بــوده و یــک 
طراحــی فانتــزی را بــرای بــازی گلــف ارایــه می دهــد. بــه دلیــل محــدود 
بــودن لیســت بازی هــای برتــر، یــک بــازی ورزشــی دیگــر را نتوانســتیم بــه 
خاطــر Speed Golf در لیســت قــرار دهیــم. آن بــازی Pocket Pool نــام 
دارد کــه از روی رشــته 8Ball ورزش بیلیــارد طراحــی شــده اســت. در ایــن 
بــازی  هــم بــا یــک محیــط و مشــابه طــرف هســتیم کــه بایــد تــوپ قرمــز را 
بــه درون ســوراخ بیاندازیــد. Pocket Pool هــم شــباهت های بســیاری بــا 
Speed Golf دارد امــا حداقــل شــما وابســته بــه زمــان نیســتید و می توانیــد 

آســوده خاطر بــه تــوپ ضربــه بزنیــد.

 Amazing ،ــز کچــاپ یکــی از بازی هــای بســیار ســخت و چالش برانگی
Brick نــام دارد کــه واقعــا بــازی کــردن آن مهــارت خاصــی نیــاز دارد و 
کار هــر کســی نیســت. در ایــن بــازی شــما بایــد بــا لمــس ســمت چــپ 
ــاال هدایــت  ــه ب و راســت صفحــه نمایــش یــک شــکل هندســی لــوزی را ب
کنیــد. در مســیر بــاال رفتــن مانع هایــی درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه بایــد 
آ ن هــا را پشــت ســر گذاشــته و رکــورد بزنیــد امــا نکتــه این جاســت کــه 
مانع هــا بســیار نزدیــک به هــم بــوده و کار را بــرای تجربــه بــازی ســخت 

می کنــد. مســیر بــازی بــه شــکل طبقاتــی طراحــی شــده اند کــه بایــد از 
آنهــا عبــور کنیــد و هــر طبقــه نتنهــا یــک مســیر ورود و خــروج دارد کــه 
بــا اولیــن لمــس صفحــه بایــد بتوانیــد وارد طبقــه شــوید. اولیــن لمــس 
شــما بســیار تاثیرگــذار اســت و بایــد کامــا شانســی چــپ یــا راســت را 
انتخــاب کنیــد. البتــه بــرای پیشــروی در بــازی تکنیک هایــی وجــود دارد کــه 
بــا تجربــه چندبــاره بــازی بــه آن هــا مســلط شــوید. بــرای مثــال بایــد خیلــی 
ســریع و چندیــن بــار یــک جهــت را لمــس کنیــد تــا بــه ســرعت جســم لــوزی 

شــکل حرکــت کنــد. 

بــازی Arrow هــم جــز دســته بازی هــای ســخت کچــاپ قــرار می گیــرد. 
شــبیه بــه ایــن بــازی هــم از گذشــته تــا کنــون زیــاد داشــته ایم امــا بــاز 
ــرم اصلــی را گرفتــه و طــرح جدیــد بــه آن داده اســت. در ایــن  کچــاپ ف
بــازی شــما بایــد یــک فلــش را بــا لمــس صفحــه جابه جــا کــرده و از میــان 
ــن  ــن بی ــد. در ای ــت نکن ــه دیواره هــا اثاب ــا ب ــد ت ــور دهی ــی آن را عب هزارتوی
شــما تنهــا بــا گرفتــن نقــاط نارنجــی رنــگ در محیــط می توانیــد امتیــاز 
کســب کنیــد. هرچــه نقــاط بیشــتری را بگیریــد طــول فلــش بیشــتر شــده 

و هماننــد آن مــار ســیب خور قدیمــی عمــل می کنــد. در آن بــازی شــما 
نبایــد بــه خودتــان برخــورد می کردیــد امــا در Arrow جــدا از خودتــان بایــد 
بــه فکــر دیواره هــای تو در تــو بــازی هــم باشــید. گیم پلــی بــازی بــاز هــم 
بــه هدایــت کــردن یــک کاراکتــر خاصــه می شــود بــا ایــن تفــاوت کــه خــود 
فلــش تنهــا در یــک جهــت حرکــت می کنــد و بــرای تغییــر آن بایــد گوشــه ای 
از صفحــه نمایــش موبایــل خــود را لمــس کــرده و دوبــاره آن را رهــا کنیــد 

تــا مســیریابی صــورت گیــرد.

در  کــه  اســت   Rush بــازی  کچــاپ  بازی هــای  ســرعتی ترین  از  یکــی 
جایــگاه دوازدهــم لیســت بهترین هــا قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بــازی 
ــن  ــد ای ــد. شــاید همانن ــد یــک گــوی را در دو مســیر هدایــت کنی شــما بای
ــن  ــی خــود کچــاپ بازی هــای مشــابه ای ــده باشــید و حت ــازی را بارهــا دی ب
را دارد امــا در Rush ســرعت حــرف اول را زده و آنقــدر همه چیــز ســریع 
بــرای اشــتباه کــردن و حتــی گاهــی فکــر  اتفــاق می افتــد کــه فرصــت 

ــه شــده اســت کــه  ــرای شــما در نظــر گرفت ــد :( . دو مســیر ب کــردن نداری
در میــان آن هــا موانعــی وجــود دارد کــه بایــد بــا لمــس ســمت چــپ و 
راســت تصویــر، مســیر حرکتــی بــدون مانــع را بــرای گــوی انتخــاب کنیــد. 
همانطــور کــه گفتــه شــد، در ایــن بــازی ســرعت بســیار بــاال بــوده و خیلــی 
ســریع بایــد بــرای انتخــاب مســیر تصمیــم بگیریــد. در کنــار طراحــی ســیاه 
و تقریبــا شــیک بــازی، موســیقی متــن هیجان انگیــزی هــم درنظــر گرفتــه 

شــده اســت کــه تجربــه بــازی را جذاب تــر می کنــد. 

یکــی از جدیدتریــن بازی هــای ایــن لیســت Break Liner نــام دارد کــه 
بــر اســاس ایــده جدیــد خــود کچــاپ طراحــی شــده اســت. در ایــن بــازی کــه 
بــاز هــم ســرعت عمل نقــش بســیار زیــادی دارد، بایــد کنتــرل یــک موشــک 
را برعهــده بگیــرد. Break Liner هــم گیم پلــی بســیار ســاده ای دارد امــا 
بایــد  بــازی  در  شــما  کنــد.  خــود  ســرگرم  را  شــما  ســاعت ها  می توانــد 
ــا خطــی حرکــت می کنــد،  مســیر های حرکتــی یــک موشــک، کــه مــوازی ب
را تعییــن کنیــد. ایــن خــط ممتــد کــه در وســط صفحه نمایــش کشــیده 
شــده اســت، دارای بخش هایــی اســت کــه بــرای شکســتن و عبــور از آن هــا 

طراحــی شــده اســت و بایــد بــا لمــس صفحــه موشــک را بــه ایــن قســمت ها 
هدایــت کنیــد تــا بــه ســمت دیگــر خــط وارد شــود. بــه همیــن شــکل بایــد 
ایــن بــازی بی انتهــا تجربــه کــرده تــا رکــورد بــرای خــود بزنیــد. از ویژگی هــای 
مثبــت بــازی می تــوان بــه طراحــی هنــری و فنــی بســیار خــوب آن اشــاره 
بــرای  ســازندگان  بــاال  وســواس  و  دقت نظــر  از  نشــان  واقعــا  کــه  کــرد 
طراحــی محیط هــای آن اســت. عــاوه بــر طراحــی، کیفیــت افکت هــای 
 BlueEdge و Stack، Sky صوتــی بــه کار رفتــه در بــازی هماننــد بازی هــای

بســیار بــاال اســت.
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 Gravity بــه ده بــازی برتــر کچــاپ رســیدیم و در ایــن جایــگاه بــازی
بــه عنــوان   Gravity Switch بــازی از  بتــوان  قــرار دارد. شــاید   Switch
ســخت ترین بــازی کچــاپ نــام بــرد. ســختی ایــن بــازی بــه انــدازه ای اســت 
کــه شــاید حتــی کســب یــک امتیــاز در آن هــم کار آســانی نباشــد. در 
ایــن بــازی شــما بایــد راه یــک معکــب را بــرای ادامــه مســیر بــاز کنیــد. بــاز 
کــردن راه تنهــا بــا تغییــر نــوع حرکــت معکــب در جهــت زمیــن یــا ســقف 
اســت. دو مســیر کامــا ناهمــوار کــه از اشکال هندســی تشــکیل شــده اند، 
ــه مانعــی برخــورد  ــد ب ــد و معکــب نبای ــرار گرفته ان ــن معکــب ق ــاال و پایی ب
کنــد. مانع هــا همــان ناهمواری هــای دو مســیر هســتند و شــما بــا لمــس 

صفحــه بایــد معکــب را بــه زمیــن یــا ســقف بچســبانید. ســرعت عمــل 
ــط و  ــدام محی ــد م ــازی اســت و دراصــل شــما بای یکــی از پیش نیازهــای ب
مســیر جلــوی خــود را بررســی و آنالیــز کنیــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
از Gravity Switch بــه عنــوان ســخت ترین بــازی اســتودیو کچــاپ یــاد 
می شــود. ایــن بــازی هــم طراحــی بســیار خوبــی داشــته و از تــم رنگ هــای 
متغیــر اســتفاده می کنــد. ایــن تکنیــک رنگ آمیــزی در بازی هــای جدیــد 
ــا  ــرد. ب ــاال می ب ــازی واقعــا ب ــت ب ــه چشــم خــورده و جذابی کچــاپ کامــا ب
ایــن تکنیــک بــا ادامــه و یــا حتــی عــوض شــدن دســت بــازی، رنگ آمیــزی 
ــا دو رنــگ )کــه در بازی هــای  محیــط عــوض شــده و دیگــر وابســته یــک ی

ــم( نیســت. ابتدایــی کچــاپ شــاهد آن بودی

جــز  هــم  بــازی  ایــن  کــه  دارد  نــام   Sky کچــاپ  برتــر  بــازی  نهمیــن 
بازی هایــی اســت کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت. Sky ترکیبــی از 
چندیــن ســبک و حالــت بــازی اســت کــه تــا کنــون کچــاپ در بازی هــای 
خــود از آنهــا اســتفاده کــرده اســت. در ایــن بــازی بــاز هــم بایــد کنتــرل یــک 
مربــع تخــت نارنجــی را بــه دســت بگیــرد و بــا آن از روی مربع هــای تخــت 
خاکســتری بپریــد. در ابتــدا گیم پلــی بــازی بــه پــرش یــک مرحلــه ای و دو 
مرحلــه ای خاصــه می شــود امــا ایــن تــازه اول کار اســت و بــا پیشــروی در 
بــازی بــا هرم هایــی روبــرو می شــویم کــه یــک مربــع تخــت شــما را تبدیــل 
بــه دوتــا می کنــد و بایــد بــه صــورت همزمــان دو مربــع را کنتــرل کنیــد. 
اینجــا هماننــد بــازی 2Cars بایــد همزمــان دو کاراکتــر را هدایــت کنیــد 

امــا بــا یــک پــرش دو مربــع بلنــد خواهنــد شــد و اگــر یکــی از آن هــا ضربــه 
بخــورد و نتوانــد بپــرد، مشــکل بــرای بــازی شــما پیــش نمی آیــد و شــما 
در اصــل بایــد یکــی را ســالم هدایــت کنیــد. دوتــا و حتــی ســه چهار تایــی 
شــدن مربع هــا کــه در ادامــه بــازی بــه آن می رســید، اصــا بــه شــما کمــک 
نکــرده و در اصــل وســیله ای بــرای مزاحمــت و حواس پرتــی شماســت زیــرا 
در ایــن روش می خواهیــد همــه را ســالم نگــه داریــد و ناگهــان بــه خاطــر 
یکــی، بقیــه را هــم از دســت می دهیــد. نکتــه اصلــی اینجاســت کــه بایــد 
حواســتان بــه یکــی از مربع هــای تخــت باشــد و یکــی را بــه خوبــی کنتــرل 
کنیــد. البتــه بعــداز عبــور از چنــد مانــع، مربع هــای تخــت قرمــز رنگــی در 

بــازی وجــود دارنــد کــه چندیــن مربــع  تخــت  شــما را یکــی می کنــد. 

بــازی Push The Squares می رویــم  بــه ســراغ  در جایــگاه هشــتم 
کــه بــا ســایر بازی هــای کچــاپ متفــاوت اســت. در ایــن بــازی شــاهد 
مرحله هایــی در بــازی هســتیم کــه بایــد آن هــا را پشــت ســر بگذاریــد 
و دیگــر خبــری از شکســتن رکــورد نیســت. ایــن بــازی هماننــد یکــی از 
بازی هــای کچــاپ بــه نــام Jump )بــه دلیــل اینکــه دیگــر در دســترس 
نیســت، در لیســت مــا قــرار نگرفتــه اســت( در مراحــل ابتدایــی گیم پلــی 
ــه مرحلــه چالش هــای جدیــدی  خــود را معرفــی کــرده و ســپس مرحلــه ب
را پیــش رو کاربــر قــرار می دهــد. شــما در بــازی Push The Squares بایــد 
معکب هایــی را در جهت هایــی کــه بــا فلــش روی آنهــا مشــخص شــده 

اســت، جابه جــا کــرده تــا بــه ســتاره های قــرار گرفتــه در بــازی برســید. در 
ابتــدا شــما تنهــا بــا دو معکــب آبــی و قرمــز روبــرو هســتید امــا بــا پیشــروی 
ــازی قــرار  ــازی تعــداد آنهــا بیشــتر شــده و حالت هــای مختلفــی در ب در ب
می گیــرد. بــرای مثــال حفره هایــی هماننــد بــازی پورتــال، در محیــط قــرار 
ــه  ــط ب ــک محی ــد معکب هــا از ی ــه وســیله آن هــا می توانی ــه ب ــد ک می گیرن
محیــط دیگــر منتقــل کنیــد و یــا همچنیــن بــا اســتفاده از فلش هایــی 
بــدون معکــب در محیــط می توانیــد جهــت حرکــت معکب هــا را تغییــر 
دهیــد. در بیــن بازی هــای رکــوردی و بــه اصطــاح امتیــازی کچــاپ، وجــود 
ایــن بــازی بــا مراحــل پرتعــداد بســیار خــوب اســت و می توانــد تجربــه 

ــرار دهــد. ــار شــما ق ــی را در اختی متفاوت

بــازی The Pit هــم یکــی دیگــر بازی هــای بــا کیفیــت از لحــاظ گرافیــک 
فنــی و هنــری کچــاپ اســت کــه در گیم پلــی هــم خاقیــت بــه خــرج 
ــازی ای  ــر کچــاپ، ب ــازی برت ــا حــدودی متفــاوت اســت. هفتیــن ب داده و ت
ــن  ــدات ای ــه ســایر تولی ــه شــاید بیشــترین خشــونت را نســبت ب اســت ک
اســتودیو داشــته باشــد. در The Pit شــما کنتــرل یــک خــوک را در مســیری 
نامتناهــی بــر عهــده داریــد کــه موانعــی بــر ســر راه  اوســت. محیــط قرمــز 
رنــگ اطــرف نشــان از مــواد مــذاب در محیــط اســت و تیغ هــا و موانــع 
دردناکــی هــم بــر ســر راه قــرار داده شــده اســت کــه خــوک پــس از برخــورد 

بــه آنهــا از هــم می پاشــد! ایــده خاقانــه The Pit ایــن اســت کــه شــما 
بــرای پــرش از روی موانــع نبایــد هماننــد همــه بازی هــا یکبــار قســمتی از 
صفحــه را لمــس کنیــد، بلکــه بایــد صفحه هــا را فشــار داده تــا خــوک در 
حالــت خوابیــده قــرار گیــرد، ســپس دســتتان را رهــا کــرده تــا پــرش انجــام 
شــود. حالــت پشت ســر هــم ایــن موانــع تکــرار شــده و بایــد مــدام صفحــه 
فشــار داده و رهــا کنیــد. ایــن بــازی از لحــاظ طراحــی هنــری بســیار زیبــا و 
چشــم نواز اســت و همچنیــن در بخــش فنــی هــم هیــچ نقصــی نداشــته 
ــرد.  ــرار می گی ــن بازی هــای کچــاپ ق ــر در دســته بهتری و از لحــاظ تصوی

یکــی از بازی هــای فیزیکــی بســیار جــذاب کــه بــرای تســت تمرکــز هــم 
بــه کار گرفتــه می شــود، حلقــه تمرکــز نــام دارد کــه در آن بایــد یــک حلقــه 
در  کچــاپ  حــال  دهیــد.  حرکــت  باال پایین رفتــه  ســیم های  میــان   در  را 
Circle دقیقــا ایــن بــازی جــذاب را وارد موبایــل کــرده اســت و شــما بایــد 
بــا لمــس صفحــه حلقــه  را بــاال و پاییــن کنیــد تــا بــه ســیم برخــورد نکنــد. 

برعکــس بــازی اصلــی، چرخش هــای ســیم بســیار بیشــتر بــوده و بــازی را 
 Circle بــرای شــما بســیار ســخت تر از نمونــه اصلــی می کنــد. بــا ایــن حــال
یکــی از بهتریــن بازی هــای برتــر کچــاپ برشــمرده می شــود و می توانــد 
ســاعت ها شــما را مشــغول خــود کنــد. هماننــد همــه بازی هــای ایــن 
اســتودیو شــما تنهــا بایــد بــا لمــس صفحــه در زمان هــای درســت حلقــه را 

رو بــه جلــو هدایــت کنیــد تــا بــه ســیم  برخــورد نکنــد.
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یکــی دیگــر از بازی هــای خاقانــه کچــاپ Hazy Race نــام دارد کــه 
در جایــگاه پنجــم قــرار گرفتــه اســت. ایــن بــازی بــا بــه کارگیــری یــک 
ایــده جالــب در گیم پلــی، جذابیــت خاصــی بــه آن بخشــیده اســت. در 
ایــن بــازی شــما نقــش یــک موجــود شــبیه بــه خرگــوش )در اصــل ســر 
خرگــوش!( را برعهــده می گیــرد و بایــد آن را در یــک مســیر بــدون مانــع امــا 
ناهمــواره هدایــت کنیــد. شــاید اصــا بتــوان خاقانه تریــن بــازی کچــاپ را 
Hazy Race دانســت، زیــرا در همــه لحــاظ یــک ایــده و طــرح متفاوتــی را 
در بــازی پیــاده کــرده اســت. در همــه بــازی شــاهد مســیر های حرکتــی در 
ســمت راســت و چــپ تصویــر هســتیم امــا در ایــن بــازی همه چیــز پیــش 
روی شــما و رو بــه افــق قــرار گرفتــه اســت و شــما انــگار در یــک جــاده رو 

بــه جلــو حرکــت می کنیــد. جــدا از ایــن مــوارد رنگ آمیــزی بــازی هــم از 
روش رنگ آمیــزی متغیــر اســتفاده شــده و ترکیــب رنگ هــا بــا جلــو رفتــن 
ــازی  هــم در دســته  ــد. همچنیــن موســیقی متــن ب ــر می کن ــازی تغیی در ب
بهتریــن موســیقی های متــن  بازی هــای کچــاپ قــرار می گیــرد و کامــا 
هماهنــگ بــا محیــط بــازی اســت. همــه ایــن مــوارد مثبــت را کنــار بگذاریــد، 
ــردن نحــوه حرکــت اســت. در  ــن ویژگــی Hazy Race برعکــس ک مهم تری
همــه بازی شــما بایــد صفحــه را لمــس کنیــد تــا کاراکتــر بــه بــاال بپــرد امــا 
در ایــن بــازی، کاراکتــر خــودش پریــده و شــما بــرای پیشــروی، بایــد بــا 
لمــس صفحــه کاراکتــر بــه زمیــن بکوبیــد تــا دوبــاره بــه هــوا بلنــد شــود. ایــن 

ــوده و قطعــا شــما را جــذب خــود می کنــد. تکنیــک بســیار جالــب ب

چهارمیــن بــازی برتــر ایــن لیســت Dunk Line نــام دارد کــه یکــی از 
بازی هــای اقتبــاس شــده از بســکتبال اســت. بــاز هــم بــا ســبد و تــوپ 
بســکتبال طــرف هســتیم امــا شــما برخــاف بــازی Dunk Shot وظیفــه 
ــاال پرتــاب شــده و  ــه ب ــر عهــده نداریــد و تــوپ خــودش ب پرتــاب تــوپ را ب
شــما بایــد آن را بــه داخــل ســبد هدایــت کنیــد. هدایــت کــردن تــوپ بــه 
ــا ســبد  ــم خطــی ت ــا قل ــد ب ــه انجــام شــده و بای ــده خاقان ــک ای ــا ی ســبد ب
بکشــید. در هــر دســت می توانیــد ســه بــار خــط بــر روی صفحــه بکشــید تــا 
تــوپ بــه درون ســبد بــرود. هماننــد همــه بازی هــا در ابتــدا ایــن تکنیــک 

بســیار ســاده بــوده و بــه راحتــی می توانیــد از پــس چالش هــای اولیــه آن 
ــش روی شــما نیســت و بایــد  ــوپ پی ــر یــک ت ــه دیگ ــا در ادام ــد ام بربیایی
دو تــا چهــار تــوپ را بــه داخــل یــک ســبد هدایــت کنیــد. در ضمــن بــرای 
ســخت تر شــدن و باالبــردن هیجــان در بیــن توپ هــای ارســال شــده، 
بمب هایــی هــم پرتــاب شــده کــه اگــر خــط کشــیده  شــده شــما بــه آن هــا 
برخــورد کنــد، کامــا بــازی را باختــه و بایــد یــک دســت دیگــر بــازی را شــروع 
کنیــد. گرافیــک، موســیقی و طراحــی کلــی Dunk Line دقیقــا مشــابه بــازی 
قبلــی کچــاپ یعنــی Dunk Shot اســت و بــه نوعــی نمونــه دیگــر آن اســت. 

در جایــگاه ســوم بــه یــک بــازی بســیار هیجان انگیــز و ســرگرم کننــده بــه 
نــام Circle the Dot کــه بیشــتر بــه نــام Dot شــناخته می شــود، می رســیم. 
Dot نمونــه یــک بــازی ســرگرم کننده و ایــده آل بــرای موبایــل اســت. یــک 
ایــده ســاده، یــک گیم پلــی ســاده و یــک طراحــی ســاده، بــازی ای را ســاخته 
کــه می توانــد ســاعت ها شــما را ســرگرم کــرده و حتــی پتانســیل آنکــه 
از آن دســته بازی هــای شــود کــه مدت هــا بــر روی موبایــل شــما نصــب 
خواهــد مانــد را دارد. در بــازی Dot شــما بــا یــک صفحــه، بــا خانه  هــای 
ــرو می شــوید کــه تعــدادی از آن بــا گوی هــای  ــره ای شــکل خالــی روب دای

نارنجــی پــر شــده اســت. در ایــن بیــن یــک گــوی آبــی هــم در صفحــه وجــود 
دارد کــه پــس لمــس اولیــن خانــه و پرکــردن آن بــا گــوی نارنجــی، حرکــت 
خــود را آغــاز می کنــد. گــوی آبــی بــا هــر حرکــت شــما از مرکــز جــدا شــده و 
بــه ســمت گوشــه های صفحــه حرکــت می کنــد تــا از صفحــه خــارج شــود. 
ــا گوی هــای نارنجــی  حــال شــما در Dot بایــد خانه هــای خالــی را طــوری ب
پــر کنیــد کــه گــوی آبــی در وســط آن گیــر افتــاده و نتوانــد از آن خــارج 
شــود. بعــد از چندبــار بــازی طبیعتــا می توانیــد آن را گیــر انداختــه امــا نکتــه 
ــادن گــوی آبــی شــده  ــر افت ــه گی مهــم تعــداد حرکاتــی اســت کــه باعــث ب
اســت و بایــد ســعی کنیــد در هــر دســت آن را بــا کم تریــن متوقــف کنیــد.

بــازی Jelly Jump هــم یکــی دیگــر از بازی هــای جــذاب و خاقانــه 
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــگاه دوم ق ــن لیســت در جای ــوده کــه در ای کچــاپ ب
ایــن بــازی بایــد بــه ســرعت یــک ژلــه را بــه طبقــات بــاال ببریــد بــدون آنکــه 
آب شــده و از بیــن بــرود. بــاز هــم شــما بــا لمــس صفحــه می توانیــد پــرش 

را انجــام دهیــد. محیــط خاقانــه و صداگــذاری بســیار خــوب، باعــث شــده 
ترکیــب آن بــا یــک گیم پلــی ســاده، یکــی از اعتیــادآور تریــن بازی هــای 
پتانســیل  اســتودیو  ایــن  بازی هــای  همــه  تقریبــا  بســازد.  را  کچــاپ 
اعتیــادآور شــدن را دارنــد امــا Jelly Jump واقعــا لیاقــت معتــاد شــدن 

بــه آن را دارد :( 

بهتریــن بــازی اســتودیو کچــاپ بــا اختــاف بــازی Blue Edge اســت کــه 
ــازی  ــک ب ــب ی ــرای زندگــی در قال ــازی نیســت، بلکــه درســی ب ــک ب ــا ی تنه
ــان  ــد درمی ــی هســتید و بای ــی آب ــازی شــما گوی ــن ب ــه اســت. در ای خاقان
گلوله هــای تیــغ دار و توپ هــای قرمــز منفجــر شــونده، راه خــود را پیــدا 
کــرده و وارد مســیر بی انتهــا بــازی شــوید. ایــن نــوع بــازی در قســمت 
Arcade آن قــرار داشــته کــه رونــدی مشــابه همــه بازی هــای کچــاپ دارد 
امــا چیــزی ارزش Blue Edge را بســیار بــاال می بــرد، بخــش داســتانی آن 
ــازی اســت.  اســت کــه نمایشــی از زندگــی و پیرامــون مــا در قالــب یــک ب
ــه شــما  ــی را ب ــی از زندگ ــه درس های ــب 40 مرحل بخــش داســتانی در قال

و  نوشــته شــده اند  نقل قــول  یــا  و  یــک جملــه  قالــب  در  کــه  می دهــد 
درســت مصــداق آن جملــه را در موانــع بــازی پیــش روی شــما می گــذارد. 
بــرای مثــال می نویســد گــول ظاهــر آدم هــا را نخوریــد و در آن مرحلــه 
ــه آن برخــورد کنیــد چیــزی  گوی هایــی قرمــز را نشــان می دهــد کــه اگــر ب
نمی شــود امــا بعــد از چنــد دقیقــه منفجــر شــده و باعــث توقــف شــما 
آن،  شــیرین  گیم پلــی  و  تاثیــر  بســیار  پیام هــای  کنــار  در  می شــود. 
موســیقی متــن بــازی عالــی اســت و در بیــن بهتریــن موســیقی های متــن 
در بیــن بازی هــای موبایــل قــرار می گیــرد. اگــر قــرار باشــد تنهــا یکــی از 
ــد. ــه ســراغ BlueEdge بروی ــد، قطعــا ب بازی هــای لیســت را انتخــاب کنی
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بشــر،  تاریــخ  طــول  در  زیــادی  افــراد 
را خلــق کرده انــد. حــال  شــاهکارهای بســیاری 
چــه در موســیقی، چــه شــعر و ادب، چــه نمایــش 
و ســینما، چــه مجســمه ســازی و نقاشــی و تمــام 
صنایعــی کــه جلوه دهنــده هنــر انســان بوده انــد. 
بســیاری از آن هــا بــا دقــت و وســواس و زحمــت و 
تــاش فــراوان موفــق بــه خلــق آثــاری شــده اند، 
کــه از دیگــر آثــار زمــان خــود و یــا حتــی زمان هــای 
قبــل و پــس از خــود، چندیــن فرســنگ جلوتــر 
ــد. امــا همــه آن هــا لزومــاً مبــدع و خالــق  بوده ان
نبوده انــد، بلکــه از تجربیــات دیگــران اســتفاده 
کــرده و یــا نســخه های بســیار بهینه تــر و شســته 
رفته تــری از کارهــای دیگــران ارائــه کردنــد. دنیــای 
گیــم هــم کــم از ایــن مــوارد نداشــته اســت و 
ــازی ویچــر 3 کــه  ــال ب ــرای مث نخواهــد داشــت. ب
یــک بــازی عالــی در تمــام زمینه هاســت و خــب از 
بازی هــای دیگــر بســیار الهــام گرفتــه و تقریبــاً از 
همــه آن هــا نیــز بهتــر بــوده اســت. افــرادی هــم 
ــد کــه اگــر چــه در نهایــت  در طــول تاریــخ بوده ان
دارای  امــا  کننــد،  خلــق  شــاهکار  نتوانســته اند 

ایده هــای نابــی بوده انــد کــه بــه خلــق عناویــن 
محشــری توســط افــراد دیگــر کمــک کــرده اســت 
و بــه نوعــی آن هــا ســنگ بنــای شــاهکارهای دیگــر 
بوده انــد. عــاوه بــر ایــن دو گــروه ذکــر شــده، 
ــد کــه هــر دوی ایــن  افــراد معــدودی هــم بوده ان
ــی هــم  ــا هــم داشــته اند. یعن خصوصیت هــا را ب
ــز و  ــر و تمی ــازی ت ــک ب ــده ای شــاهکار و هــم ی ای
بازی هــای  دنیــای  در  راســتش  اشــکال.  بــدون 
کامپیوتــری شــاید تعــداد ایــن افــراد از انگشــتان 
دو دســت هــم کمتــر باشــد. یکــی از افــرادی کــه 
بــدون شــک هــم ایــده ای بکــر و عالــی داشــته 
شــدت  بــه  بازی هــای  در  را  ایــده  ایــن  هــم  و 
اســتاد  رســانده،  کمــال  بــه  بی نقــص  و  خــوب 
هیدتــاکا میازاکــی بــوده اســت. خالــق عناویــن 
 Bloodborne و Demon Souls ، Dark Souls
ــاً بارهــا و بارهــا  ــن بازی هــا قطع ــه عاشــقان ای ک
خــدا و زمانــه را شــکر کرده انــد کــه کســی چــون او 
بــازی می ســازد. اگــر چــه گیم پلــی روان، ســختی 
بی نظیــر  محیط هــای  طراحــی  باالنس شــده، 
میازاکــی  مرمــوز  و  پیچیــده  داستان ســرایی  و 

زبانــزد خــاص و عــام اســت، امــا شــاخصه اصلــی 
بازی هایــش ایــده ای بــوده کــه خــود خلــق کــرده 
و امــروزه ایــن ایــده تبدیــل بــه یــک ژانــر شــده 
اســت. در بازی هــای میازاکــی بــا کشــتن دشــمنان 
امتیــاز دریافــت خواهیــم کــرد، امــا ایــن امتیــازات 
بــود،  نخواهنــد  اســتفاده  قابــل  زمــان،  همــان 
بلکــه بایــد بــه مکان هــای مخصــوص رســیده و 
بــا ایــن امتیازهــا آپگریدهــای مشــخصی را انجــام 
بدهیــم. در صورتــی کــه قبــل از رســیدن بــه ایــن 
از دســت  را  امتیــازات خــود  بمیریــم،  مکان هــا 
داده و از آخریــن مکانــی کــه بــازی در آن ذخیــره 
شــده اســت، مجــدداً بــه بــازی کــردن می پردازیــم. 
امــا تنهــا و تنهــا یــک بــار فرصــت خواهیــم داشــت 
کــه بازگشــته و امتیــازات خــود را از همــان مکانــی 
کــه مرده ایــم برداشــته و خســارت وارده را جبــران 
جمــع  امتیــازات  صــورت،  ایــن  غیــر  در  کنیــم 
ســاعت  چندیــن  حاصــل  می تواننــد  کــه  شــده 
ــارزات  ــد رفــت. مب ــن خواهن تــاش باشــند، از بی
عناویــن اســتاد میازاکــی، ســبک خــاص خــود را 
نیــز دارنــد. مبارزاتــی ســخت و نفس گیــر کــه بــه 
مبــارزات  از  تلفیقــی  را  آن هــا  می تــوان  نوعــی 
و  اســلش گوناگــون  انــد  عناویــن مطــرح هــک 
همچنیــن چالشــی کــه در زدن بــه موقــع کلیدهــا 
تجربــه  هیــرو  گیتــار  همچــون  بازی هایــی  در 
خصــوص  )بــه  دشــمن ها  دانســت.  کرده ایــم، 
بــاس فایــت هــا( بســیار چغــر و بــد بــدن بــوده و 
کشــتن آن هــا ســخت اســت. امــا خــب برتــری ای 
کــه گیمــر نســبت بــه آن هــا دارد هــوش اوســت. 
در واقــع گیمــر بایــد حــرکات آن هــا را آنالیــز کــرده 
و یــاد بگیــرد و ســپس در لحظــه و مــکان درســت 
ضربــه کاری را وارد کنــد. تمــام ایــن خصوصیــات 
ــن میازاکــی جمــع  ــی، همــه و همــه در عناوی عال
شــده اند و خــب بســیار طبیعــی اســت کــه افــراد 
ایــن  تــا  و کمپانی هــای زیــادی ســعی کرده انــد 
بازی هــا را الگــوی خــود قــرار داده و بــا تغییراتــی 
کوچــک و بــزرگ عناویــن جــذاب دیگــری نیــز خلــق 
معمولــی  بازی هایــی  آن هــا  از  بعضــی  کننــد. 
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بــوده و بعضــی هــم در عیــن شایســتگی بــه جــرم 
تقلیــد کــردن، شکســت خورده انــد. ایــن وســط 
 Salt و   Nioh همچــون  خوبــی  بســیار  عناویــن 
ــه بســیار  ــد ک ــازار آمده ان ــه ب ــز ب Sanctuary & نی
ــه  ــی ک ــن عنوان موفــق ظاهــر شــده اند. جدیدتری
الهــام  میازاکــی  اســتاد  عناویــن  از  اســت  قــرار 
گرفتــه و وارد بــازار شــود، عنــوان Code Vein نــام 

دارد. 
عنــوان Code Vein کــه قــرار اســت در ســال 
2018 میــادی منتشــر شــود )هــر چنــد تاریــخ 
دقیقــی بــرای انتشــار آن مشــخص نشــده اســت( 
 Unreal بــه وســیله موتــور بازی ســازی قدرتمنــد
بازی ســازی  اســتودیوی  توســط  و   Engine 4
Bandai Namco ســاخته و عرضــه خواهــد شــد. 
 Play Station 4 پلتفرم هــای مقصــد ایــن عنــوان
 Microsoft( و رایانه هــای شــخصی ، Xbox One
ســبک  در  بــازی  بــود.  خواهنــد   )Windows
اســت.  شــده  ســاخته   Action Role Playing
اســتفاده از موتــور آنریــل 4 مزایــای بســیاری را 
بــرای بازی ســازان ، از جملــه فیزیــک بــازی بســیار 
قــوی و محاســبات ســطح بــاالی حــرکات اجســام 
و شــخصیت ها فراهــم می کنــد. انتظــار داریــم 
در ایــن عنــوان هــم، شــاهد ایــن مــوارد باشــیم. 
بــازی در ســبک گرافیکــی انیمــه ســاخته شــده 
اســت و خــب از آن جایــی کــه Code Vein پــر 
از صحنه هــای خشــونت آمیز و خون آلــود اســت، 
ممکــن اســت ایــن تصــور در ذهــن به وجــود بیاید 
ــه نوعــی ســبکی کارتونــی  کــه ســبک انیمــه کــه ب
عنــوان  ایــن  مناســب  می شــود،  محســوب 
نیســت. دلیــل ایــن امــر نیــز آن اســت کــه بیشــتر 
ماننــد  کارتون هایــی  بــا  را  ســبک  ایــن  افــراد، 
فوتبالیســت ها و بابــا لنــگ دراز و ... می شناســند 
انیمــه،  ســبک  بــا  عناوینــی  در  کــه  در صورتــی 
ماننــد عنــوان Attack on Titan خشــونت بســیار 
زیــادی را نیــز شــاهد بوده ایــم، کــه اتفاقــاً بســیار 
خــوب از آب در آمده انــد. اخیــراً هــم بــازی پــر ســر 
و صــدا و فوق العــادهPersona 5  در ایــن ســبک 



28
G

am
ef

a.
co

m

هنــری عرضــه شــده اســت کــه اتفاقــاً در بســیاری 
بــه  افراطــی  شــکلی  بــه  را  خشــونت  مــوارد  از 
نمایــش گذاشــته و موفــق بــوده  اســت. اســتفاده 
هم زمــان از ســبک انیمــه و خشــونت زیــاد، بــه 
نوعــی یــک پارادوکــس جــذاب نیــز خواهــد بــود 
و در آثــار دیگــر هــم ایــن اســتفاده هــم  زمــان، 
نتایــج و آثــار خوبــی را بــه همــراه داشــته اســت. 
ــاده ســازی  ــکار هــم نیســت کــه پی البتــه قابــل ان
ایــن ســبک هنــری در بازی هــا نیــاز بــه حافظــه 
و قــدرت ســخت افزاری کمتــری خواهــد داشــت 
و ســریع تر خواهــد  روان تــر  بــازی  نتیجــه  در  و 
ســازندگان  بهینه ســازی  کار  نتیجــه  در  و  شــد 
هــم آســان تر خواهــد بــود. در تریلرهایــی کــه 
از ایــن عنــوان منتشــر شــده نیــز قابــل مشــاهده 
اســت کــه مبــارزات نســبت بــه عناویــن مشــابه 
ســریع تر بــوده و پیــروزی در نبردهــا، عــاوه بــر 
ــاز دارد.  ــز نی ــه ســرعت عمــل نی ــز ب دقــت و تمرک
 Dark شــاید بتــوان ایــن بــازی را میــان دو عنــوان
نــه  بــا ضرب آهنــگ  Souls )عنوانــی ســنگین و 
چنــدان بــاال( و Nioh )بــا ســرعتی بســیار بــاال و 
کمبوهــای ســریع( در نظــر گرفــت. بــازی طبــق 
و  آســان  ســختی  درجــه  ســازندگانش  اعــام 
متوســط و ســخت نخواهــد داشــت و تنهــا حالــت 
ســختی بــازی، حالــت پیشــفرض بــازی اســت کــه 
ــازی  ــود. ب ــرای تمــام گیمر هــا یکســان خواهــد ب ب
بــه هیــچ وجــه آســان نخواهــد بــود و قــرار اســت 
ســختی شــیرین و لذت بخــش عناویــن ســولز در 
آن نیــز رعایــت شــود. ایــن شــیرینی زمانــی نمــود 
بیشــتری خواهــد داشــت کــه پیشــروی در بــازی، 
بــا پاداش هــای درخــور نیــز همــراه شــود. در واقــع 
مهــم  بســیار  نقش آقرینــی  عناویــن  همــه  در 
اســت کــه پیشــرفت و قوی تــر شــدن را در طــول 
بــازی حــس کنیــم. پیشــرفت و ارتقــای شــخصیت 
 Haze در ایــن عنــوان توســط واحدهایــی بــه نــام
ــی  صــورت خواهــد پذیرفــت کــه حکــم واحــد پول
درون بــازی را دارنــد و طبیعتــا همــان طــور کــه در 
باالتــر اشــاره شــد بــا مــرگ تمــام امتیــازات موجــود 
در محــل مــرگ باقــی خواهــد مانــد و بایــد مجــددا 

بــرای دســت یابی بــه آن تــاش کنیــم. 
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در عنــوان Code Vein بــا ســاح های پرتعــداد 
و متنوعــی ســر و کار خواهیــم داشــت. از جملــه 
ایــن ســاح ها می تــوان بــه شمشــیرهای ســبک 
اشــاره  عظیــم  چکش هــای  و  نیــزه  ســنگین،  و 
قدرت هــای  و  بــرد  گوناگــون،  ســاح های  کــرد. 
بــا  همچنیــن  و  داشــت  خواهنــد  متفاوتــی 
و  حــرکات  می تــوان  نیــز  آن هــا  از  کــدام  هــر 
کمبوهــای مختلفــی را اجــرا کــرد. در بــازی دو راه 
گوناگــون بــرای بــه دســت آوردن ایــن ســاح ها 
وجــود خواهــد داشــت. یکــی کشــتن دشــمنان 
و برداشــتن ســاح آن هــا و دیگــری هــم خریــد 
ســاح های گوناگــون بــا اســتفاده از Hazeهــا. 
فعــال  حضــوری  نیــز  کمبوهــا  عنــوان  ایــن  در 
را  مــا  اوقــات آن هــا  خواهنــد داشــت و گاهــی 
ــد  ــاد عناویــن ســریDevil May Cry  خواهن ــه ی ب

انداخــت.
ــی  ــوان داســتانی غن بــه نظــر می رســد ایــن عن
ــره خواهــد  ــک و تی ــی و تاری ــی آخرالزمان در دنیای
داشــت. دنیــای بــازی در اثــر یــک فاجعــه، ویــران 
آثــار  بــازی  محیــط  سراســر  در  و  اســت  شــده 
ویرانــی و خرابــی و آتش ســوزی را خواهیــم دیــد. 
در ایــن بــازی نقــش افــرادی را بــر عهــده خواهیــم 
می گوینــد.   Revenant آن هــا  بــه  کــه  داشــت 
Revenent هــا افــرادی شــبیه بــه خون آشــام ها 
ــا  ــد. آن هــا ب هســتند کــه از خــون تغذیــه می کنن
اســتفاده از خونــی کــه می نوشــند، قــادر خواهنــد 
بــود از قابلیت هایــی ویــژه و خــاص کــه در بــازی 
یــا “gifts” شــناخته می شــوند  نــام “هدایــا”  بــا 
تاکنــون  کــه  تریلرهایــی  در  نماینــد.  اســتفاده 
شــده  مشــخص  شــده اند،  عرضــه  بــازی  بــرای 
ــر  ــا Giftهــا ب ــا و ی اســت کــه اســتفاده ایــن هدای
روی شــخصیت قابــل بــازی اثرگــذار اســت و ایــن 
بســیار  بــازان  بــازی  بــرای  امــر ســاده می توانــد 
جــذاب و تأثیرگــذار باشــد. در Code Vein، گیمــر 
بایــد بــا دشــمنانی شــیطانی کــه در سراســر دنیــای 
مبــارزه  هســتند،  پراکنــده  بــازی  شــده  ویــران 
کــرده و آن هــا را از بیــن ببریــد. اگــر چــه ایــن 

بــازی فقــط بخــش داســتانی خواهــد داشــت و 
حداقــل تاکنــون خبــری از بخــش چندنفــره در 
آن نیســت، امــا در نبردهــا تنهــا نخواهیــم بــود 
و قــادر هســتیم تــا همراهــی در کنــار خــود بــرای 
بانــدای  باشــیم.  داشــته  مراحــل  در  پیشــروی 
 Mia( کارنســتین  میــا  کــه  کــرده  اعــام  نامکــو 
 Yakumo( شــینونومه  یاکومــو  و   )Karnstein
در  کــه  هســتند  شــخصیتی  دو   )Shinonome
یــک  میــا  داشــت.  خواهنــد  بــازی حضــور  ایــن 
شــخصیت مؤنــث ســرگردان و نجــات یافتــه اســت 
در حالــی کــه یاکومــو شــخصیتی اســت کــه ســابقاً 
ــا وجــود ایجــاد بی نظمــی  ــوده اســت و ب ــزدور ب م
و کار هــای غیرمتعارفــی کــه در گذشــته انجــام 
بــه شــخصیتی  مــی داده اســت، اکنــون تبدیــل 
ــا دار شــده اســت.  دوست داشــتنی، صــادق و وف
بــازی را می تــوان هــم در نقــش مــرد و هــم زن 
انجــام داد و ویژگی هــای ظاهــری و فیزیکــی او 
هــم کامــاً توســط گیمــر قابــل شخصی ســازی 
 ... و  صــدا  رنــگ چشــم ها،  مــو،  مــدل  اســت. 
ــد شــد.  ــن خواهن ــاز تعیی ــازی ب همگــی توســط ب
تاکنــون تریلرهایــی زیــادی از گیم پلــی بــازی 
بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــده اســت کــه 

کنــکاش  و  اکتشــاف  بخــش  می دهنــد،  نشــان 
طراحــی  و  دارد  عمــده ای  نقــش  بــازی  در 
مراحــل بــازی خــوب انجــام شــده اســت. تنهــا 
نکتــه ای کــه تــا ایــن لحظــه تــا حــدودی نگــران 
و  دشــمن ها  قرارگیــری  محــل  بــوده،  کننــده 
موجــودات اهریمنــی در بــازی اســت. از آنجایــی 
و   Dark Souls ماننــد  مشــابه  عناویــن  در  کــه 
زیــادی  حــد  تــا  داستان ســرایی   Bloodborne
توســط محیــط انجــام می شــود، محــل قرارگیــری 
بــه  و  بی دلیــل  وجــه  هیــچ  بــه  نیــز  دشــمنان 
صــورت رنــدم نیســت بلکــه قطعــاً بــا دلیلــی در 
جــای خــود قــرار دارنــد کــه بــا محیــط بــازی در 
ارتبــاط اســت. البتــه قــرار نیســت همــه بازی هــای 
خــوب و موفــق دنیــا بــه انــدازه عناویــن میازاکــی 
شــاهکار باشــند امــا از آن چــه کــه در تریلرهــای 
بــه  عنــوان مشــاهده کرده ایــم متأســفانه  ایــن 
نظــر می رســد محــل قرارگیــری دشــمنان خیلــی بــا 
برنامــه و بــر طبــق اصــول مشــخصی نبــوده اســت. 
و در واقــع آن هــا بــه صــورت تصادفــی در محیــط 
بــازی قــرار داده انــد. البتــه تــا انتشــار بــازی، هنــوز 
مقــداری باقــی مانــده و ممکــن اســت ایــن نقــص 

نیــز بــه طــور کامــل برطــرف شــود.
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بــه  بــازی  از  کــه  ویدئوهایــی  در  تاکنــون 
نمایــش درآمــده اســت، محیط هــای گوناگونــی 
ماننــد مناطــق صنعتــی پــر از آهــن و نخاله هــای 
ــوری  ــدون پوشــش گیاهــی و جان ســاختمانی و ب
، مناطــق در حــال ســوختن از آتــش و جهنمــی 
و محیط هــای یــخ زده و پوشــیده از بــرف و یــخ 
را مشــاهده کرده ایــم و خــب ایــن تصاویــر بــه 
را  متنــوع  محیط هــای  بــا  بــازی  یــک  نویــد  مــا 
بــا  محیط هــا  ایــن  تلفیــق  البتــه  و  می دهنــد 
باالیــی  پتانســیل  انیمــه،  زیبــای  هنــری  ســبک 
بــرای بــه وجــود آمــدن یــک طراحــی هنــری عالــی 
دارد. بایــد تــا هنــگام عرضــه بــازی منتظــر بــود و 
دیــد کــه بــازی چقــدر می توانــد از ایــن پتانســیل 

بالقــوه ، اســتفاده کنــد. 
ــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه تاکنــون در اختیــار  ب
رســانه های گوناگــون قــرار گرفتــه اســت، بــه نظــر 
می رســد Cod Vein عنوانــی خوش ســاخت بــوده 
متنــوع  .گیم پلــی  زیباســت  بصــری  لحــاظ  از  و 
آن، کــه حــد زیــادی از عناویــن اســتاد میازاکــی 
 Code Vein الهــام گرفتــه شــده اســت، می توانــد
را بــه عنوانــی لذت بخــش و دارای ارزش تکــرار 
بــاال تبدیــل کنــد. امــا اگــر قســمتی از بــازی خــوب 
عمــل نکنــد و ضعفــی در آن مشــاهده شــود،  
Bloodsouls می توانــد  از ســری  گرفتــن  الهــام 
اســاس  بــر  شــود.  تمــام  گــران  بســیار  برایــش 
آنچــه تــا کنــون از ایــن بــازی Code Vein دیــده 
و شــنیده ایم، احتمــاالً شــخصیتی کامــاً مســتقل 
و مخصــوص بــه خــود خواهــد داشــت و خواهــد 
ــر ســایه عناویــن میازاکــی  توانســت خــود را از زی
ــه نظــر می رســد اگــر ســازندگان  بیــرون بکشــد. ب
بتوانند بیشــتر بر روی طراحی مراحل و جانمایی 
دشــمنان بــازی کار کننــد و داســتان عنــوان نیــز 
باشــد،  عمیــق  کافــی  حــد  بــه  و  اســتخوان دار 
بتــوان انتظــار یــک شــاهکار داشــت. در غیــر ایــن 
صــورت نیــز )بــه خصــوص اگــر از طرفــداران ســبک 
انیمــه و یــا عناویــن عنــوان میازاکــی باشــید( بــازی 
ــود و  ــوان جالبــی خواهــد ب ــاد، عن ــه احتمــال زی ب

ارزش تجربــه کــردن را دارد.
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بیــش از یــک ســال قبــل بــود  کــه یــک تریلــر از 
یــک بــازی جدیــد منتشــر شــد کــه بــا دیــدن آن بــه 
قــدری هیجــان زده شــدم کــه تــا بــه حــال خیلــی 
کــم بــا دیــدن یــک تریلــر چنیــن شــور و شــوقی بــه 
مــن دســت داده بــود. می توانــم بگویــم پشــت 
ســر هــم حداقــل ۴ بــار آن را تماشــا کــردم و هــر 
ــب اینجاســت  ــار تنهــا محــو آن می شــدم و جال ب
کــه بــه هــر کــدام از دوســتان نیــز کــه آن را نشــان 
بــازی چیســت؟  ایــن  مــی دادم تنهــا می گفتنــد 
چــه کمپانــی ســاخته اســت؟ بــرای چــه کنســولی 
و  مدت هــا  و  مدت هــا  کــه  کنیــد  بــاور  اســت؟ 
مدت هــا بــود کــه یــک تریلــر از یــک بــازی بــه ایــن 
زیبایــی و بــی نظیــری ندیــده بــودم. ایــن بــازی 
هــم بایونتــا اســت، هــم دویــل می کــرای اســت، 
هــم اســکیل بانــد اســت، هــم ویچــر اســت و 
هــم فاینــال فانتــزی ۱۵ زیــرا انــگار کــه  المــان 
هــای مثبــت هــر بــازی را در ایــن عنــوان جمــع 
کــرده انــد و یــک ترکیــب بــی نظیــر پدیــد آورده 
ــود  ــی ب ــی و عال ــدری طوالن ــه ق ــز ب ــر نی ــد. تریل ان
کــه بــازی را از تمــام زوایــا نشــان مــی داد و همــه 
چیــز را از دنیــای زیبــا و محیــط هــای شــاهکار 
ــارزات فــوق العــاده ســریع و جــذاب  ــا مب ــازی ت ب
آن و کمبوهــای مختلــف بــرای مــا بــه نمایــش 
در آورده بــود. تنهــا کاری کــه می خواســتم بکنــم 
ایــن بــود کــه فقــط بفهمــم ایــن بــازی چیســت 
و بــرای چــه شــرکتی اســت؟ وقتــی جــواب ایــن 
ســواالت را گرفتــم ابتــدا برایــم باورکردنــی نبــود 
و بــه نظــرم چنیــن چیــزی امــکان نداشــت. نــام 

بــازی Lost Soul Aside بــود و ســازنده آن هیــچ 
و  تنهــا  بلکــه  نبــود  شــرکت غــول و قدرتمنــدی 
ــام Yang Bing آن را ســاخته  ــا ن تنهــا یــک نفــر ب
اســت کــه یــک بازیســاز مســتقل کــره ای اســت! 
ــود. مگــر  ــدا مثــل یــک جــوک ب ــم در ابت ــن برای ای
اصــا امــکان دارد چنیــن چیــزی؟ امــا گویــا امــکان 
ــازی هــای  ــه ب ــد مــن نســبت ب ــام دی داشــت. تم
مســتقل و کاری کــه یــک بازیســاز می توانــد بــه 
تنهایــی انجــام دهــد تغییــر کــرد و تنهــا و تنهــا 
می توانســتم Yang Bing را تشــویق و تحســین 
چــه  کــه  شــود  نمــی  باورتــان  نبینیــد  تــا  کنــم. 
می گویــم. تنهــا ایــن تریلــر را مشــاهده کنیــد تــا 
بــه قــدرت ایــن شــخص پــی ببریــد. او کاری را کــه 
تیــم هــای بــزرگ دنیــا نمــی تواننــد خیلــی وقت هــا 
انجــام داده اســت و  یــک نفــره  انجــام دهنــد، 
ــه  ــازی الهــام گرفت ــک ب ــن ی ــه خــودش ای ــه گفت ب
شــده از فاینــال فانتــزی ۱۵ اســت. انتشــار ایــن 
تریلــر ســر و صــدای زیــادی در جامعــه جهانــی 
گیمینــگ بــه پــا کــرد و توجــه همــه را بــه خــود 
جلــب کــرد. همــه در ایــن فکــر بودنــد کــه چطــور 
یــک نفــر توانســته اســت چنیــن بــازی بســازد؟ بــه 
قــدری کیفیــت ایــن عنــوان بــاال بــود کــه بــا همیــن 
ســونی  محبــوب  و  بــزرگ  شــرکت  تریلــر،  یــک 
بهترین هــا  بهتریــن  ســراغ  بــه  همیشــه  کــه 
مــی رود، بافاصلــه آن را تحــت حمایــت خــود 
گرفــت تــا بــرای ســاخت آن کمــک کنــد و بــازی 
را بــرای کنســول فــوق العــاده خــود یعنــی پلــی 
استیشــن ۴ عرضــه کنــد.  Yang Bing نیــز در 

حســاب توئیتــر خــود اعــام کــرد کــه بــا ســونی 
همــکاری می کنــد و از کمــک ایــن شــرکت تشــکر 
نمــود تــا ایــن گونــه بــرق شــوق در چشــمان مــن و 
پلــی استیشــن داران بدرخشــد کــه یــک بــازی بــی 
نظیــر دیگــر قــرار اســت برایشــان عرضــه شــود. بــه 
واســطه حمایــت ســونی از ایــن بــازی، ســازنده 
بــازی  یــک  عنــوان  ایــن  کــه  کــرد  اعــام  بــازی 
انحصــاری زمانــی بــرای پلــی استیشــن خواهــد 
بســیار  مــدت  کــرد  اعــام  همچنیــن  وی  بــود. 
کوتاهــی بعــد از انتشــار تریلــر فــوق العــاده بازی، 
ســیل پیــام هــای بازیبــازان و افــراد مختلــف از 
سراســر دنیــا بــه ســوی او ســرایز شــده اســت کــه 
 Lost پــروژه تاکنــون چقــدر  کــه  ایــن  مــورد  در 
ســوال  اســت،  داشــته  پیشــرفت   Soul Aside
ــا  ــازی ت ــن ب ــد. از زمــان معرفــی ای می پرســیده ان
بــه امــروز بارهــا و بارهــا تریلــر منتشــر شــده از 
ایــن بــازی را نــگاه کــرده ام وکامــا بــه نــکات و 
جزییــات ریــز و زیبایــی کــه در تریلــر آن وجــود 
ــار کــه ایــن عنــوان را  دارد واقــف شــده ام. هــر ب
تماشــا می کنیــد انــگار زیباتــر می شــود و از هــر 
ــه هــر  ــک شــاهکار اســت ک ــزی شــبیه ی نظــر چی
چندیــن ســال یــک بــار می توانیــم شــبیه آن را 
شــاید ببینیــم. بــاور کنیــد کــه هنــوز کــه هنــوز 
اســت نمــی توانــم کامــل هضــم کنــم کــه چطــور 
ــه  یــک نفــر چنیــن چیــزی را ســاخته اســت امــا ب
هــر حــال حقیقــت اســت دیگــر، بایــد قبــول کــرد.

 در ایــن مطلــب قــرار اســت تــا بــه طــور خاصــه 
و محــدودی بــا توجــه بــه همــان تریلــری کــه از 
بــازی Lost Soul Aside منتشــر شــده اســت بــه 
معرفــی و بررســی ان بپردازیــم تــا یــک دیــدگاه 
و نظــر کلــی نســبت بــه ان بــرای شــما کاربــران 
و  اطاعــات  بــا  اینــده  در  و  شــود  ایجــاد  عزیــز 
شــد  خواهــد  منتشــر  بــازی  از  کــه  ویدئوهایــی 
کامــا بــا ایــن عنــوان زیبــا اشــنا باشــید و بــرای 
بــازی کــردن یــا نکــردن ان تصمیــم گیــری نماییــد. 
پــس اگــر عاقمنــد بــه کســب اطاعــات بیشــتر در 
مــورد عنــوان زیبــای Lost Soul Aside هســتید 
 Yang  .در ادامــه بــا مجلــه گیمفــا همــراه شــوید
Bing  در مــورد تیــم ســازنده بــازی کــه اکنــون بــر 
روی ایــن عنــوان کار می کننــد گفتــه اســت کــه در 
حــال حاضــر ایــن تیــم شــامل ۵ نفــر می باشــد 
 Lost Soul Aside کــه در حــال تهیــه محتــوا بــرای
هســتند. همچنیــن وی در مــورد پایــان ســاخت 
ــوز  ــوان هن ــن عن ــه ای ــازی اعــام کــرده اســت ک ب
تولیــد  و  ســاخت  ابتدایــی  بســیار  مراحــل  در 
ــان  ــه پای ــرای ب ــادی ب قــرار دارد و زمــان خیلــی زی

ــده اســت. برخــی  ــروژه باقــی مان ــن پ رســاندن ای
از بازیبــازان عاقمنــد کــه طرفــدار ایــن عنــوان 
زیبــا شــده انــد بارهــا از ســازنده بــازی در مــورد 
انتشــار یــک نســخه بتــا یــا دمــو و ... ســوال کــرده 
ــه اســت  ــد کــه Yang Bing  در ایــن مــورد گفت ان
 Lost کــه خیلــی زود اســت در مــورد دمــو بــرای
Soul Aside صحبــت کنیــم و حتــی نســخه بتــا 
نیــز حــاال حاالهــا آمــاده نخواهــد شــد و فعــا 
نــدارد.  وجــود  و...  دمــو  عرضــه  بــرای  قصــدی 
ــه ســبک بــازی همانطــور کــه  وی گفتــه اســت ک
در ویدئــوی آن مشــخص اســت اکشــن نقــش 
بــا  اســت  ممکــن  البتــه  کــه  می باشــد  آفرینــی 
تغییــر ذهنیــت وی تغییــر کنــد کــه البتــه بعیــد بــه 
نظــر می رســد. بعــد از بازخوردهــای فــوق العــاده 
 Lost بعــد از انتشــار تریلــر Yang Bing عالــی کــه
Soul Aside دریافــت نمــود و بعــد از ایــن کــه وی 
اعــام کــرد در حــال همــکاری بــا ســونی بــرای بــه 
اتمــام رســاندن ایــن عنــوان می باشــد، اشــاره کــرد 
کــه او بــا دیگــر ســازندگان نیــز بــرای ســاخت ایــن 
عنــوان همــکاری خواهــد نمــود تــا بتوانــد ایــن 

پــروژه را بــرای انتشــار در ســال ۲۰۱۸ آمــاده کنــد. 
البتــه وی اعــام نمــود کــه قضیــه همــکاری اصلــی 
باســونی و انحصــاری زمانــی بــودن این بــازی برای 
کنســول پلــی استیشــن ۴ بــر جــای خــود باقــی 
ایجــاد نخواهــد  بــود و تغییــری در آن  خواهــد 
شــد. در تریلــر معرفــی بــازی مــوارد خیلــی زیــادی 
از داســتان آن آشــکار نمــی شــود و نمــی تــوان 
فهمیــد کــه دقیقــا حــول محــور چــه وقایعــی قــرار 
تریلــر می بینیــم  از  جایــی  در  داشــت.  خواهــد 
کــه قطعــه کوچکــی کریســتال ماننــد در دســت 
بــازی قــرار دارد و همچنیــن  شــخصیت اصلــی 
یــک شــخصیت پرنــده ماننــد یــک اژدهــای کوچــک 
مــدام بــه دور شــخصیت اصلــی بــازی می چرخــد 
و انــگار کــه او را راهنمایــی می کنــد. در جایــی از 
ایــن ویدئــو شــاهد هســتیم کــه شــخصیت اصلــی 
بــازی کــه یــک پســر بســیار خــوش چهــره و خــوش 
تیــپ ماننــد شــخصیت هــای اصلــی ســری فاینــال 
قانتــزی اســت می گویــد »مــن ایــن کار را بــرای 
نجــات دنیــا انجــام نمــی دهــم، بلکــه بــرای نجــات 
رســمی  صفحــه  در  می دهــم.«  انجــام  خــودم 
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بــازی در فیســبوک، بینــگ شــرح داده اســت کــه 
وی الهــام اصلــی و اولیــه ســاخت ایــن عنــوان را 
از بــازی زیبــای Final Fantasy XV گرفتــه اســت 
و حتــی شــاهد شــباهت هایــی بیــن شــخصیت 
ایــن عنــوان و زمینــه و تــم کلــی  هــای اصلــی 
بــازی بــا عنــوان یــاد شــده نیــز خواهیــم بــود. در 
تریلــر بــازی شــاهد حضــور دو شــخصیت اصلــی 
ــا  ــه ب ــام هــای Kazer و  Ventas هســتیم ک ــا ن ب
یکدیگــر مبــارزه می کننــد و ســازنده بــازی در ایــن 
مــورد ســوالی را مطــرح کــرده اســت: چــه کســی 
ــا ایــن کــه  از بیــن ایــن دو پیــروز خواهــد شــد؟ ب

تاکنــون اطاعــات خیلــی زیــادی از داســتان بــازی 
و تــم اصلــی آن بــرای مــا آشــکار نشــده اســت 
امــا می تــوان امیــدوار بــود کــه اگــر داســتان آن 
نیــز ماننــد ســایر بخــش هــای آن کــه تاکنــون 
دیــده ایــم باشــد شــاهد داســتانی عالــی باشــیم 
ــع الهــام اصلــی  ــن کــه وقتــی منب و مخصوصــا ای
بــازی، عنــوان زیبــای Final Fantasy XV اســت، 
بایــد شــاهد داســتان زیبایــی در بــازی باشــیم زیــرا 
ــزی، داســتان همــواره  ــال فانت ــه در ســری فاین ک
یکــی از حــرف هــای اول را در طــول تاریــخ زده 
اســت و می زنــد. اولیــن نکتــه ای کــه وقتــی تریلــر 

مشــاهده  را   Lost Soul Aside بــازی  معرفــی 
را می گیــرد  ان چشــم شــما  مــورد  در  می کنیــد 
و شــما را شــگفت زده می کنــد مشــاهده جلــوه 
هــای بصــری شــگفت انگیــز و بــی نظیــری اســت 
ــه واقــع آن را شــبیه  ــازی وجــود دارد و ب کــه در ب
لحــاظ  از  هشــتم  نســل  عناویــن  برتریــن  بــه 
گرافیکــی می کنــد و انــگار کــه در حــال مشــاهده 
یــک تریلــر نهایــی از بــازی  Final Fantasy XV بــا 

آن گرافیــک خــارق العــاده اش هســتیم.

ــه  ــر می شــود ک ــب ت ــی جال ــن موضــوع وقت  ای
می فهمیــم ایــن دنیــای زیبــا و بــی نظیــر از لحــاظ 
بصــری، تنهــا کار یــک نفــر اســت و یــک شــخص 
بصــری  هــای  جلــوه  چنیــن  ســاخت  مســئول 
شــگفت انگیــزی در بــازی اســت. از هــر لحــاظ 
کــه فکــرش را بکنیــد بــازی در باالتریــن ســطح 
ممکــن از نظــر گرافیکــی قــرار دارد و انــگار نــه 
ــوز در  ــی هســتیم کــه هن ــگار کــه شــاهد عنوان ان
مراحــل ابتدایــی ســاخت خــود قــرار دارد. وقتــی 
کــه در تریلــر بــازی شــخصیت اصلــی را مشــاهده 
در  و  اســت  رفتــن  راه  حــال  در  کــه  می کنیــم 
همیــن حیــن بــه طــور مــداوم محیــط هــای بــازی 
و دنیــای آن عــوض می شــود، بــه واقــع شــما را 
بــه وجــود مــی آورد کــه مگــر چنــد نــوع محیــط 
دارد؟ پشــت ســر  بــازی وجــود  ایــن  در  دنیــا  و 
ــه  هــم از جنگل هــا و دشــت هــای سرســبز گرفت
ــر  ــط هــای پ ــی آب و علــف و محی ــی ب ــا صحرای ت
ــق در هــوا  ــگ معل ــی رن ــی اب ــرد هــای جادوی از گ
و چندیــن و چنــد نــوع محیــط دیگــر را در بــازی 
مشــاهده می کنیــد کــه قطعــا تجربــه بــازی در 
آن همــه محیــط متنــوع و زیبــا بســیار لذتبخــش 
خواهــد بــود. در توجــه بــه جزئیــات ریــز گرافیکــی 
بــازی،  و طراحــی شــخصیت ها و محیــط هــای 
شــاهد یــک شــاهکار هســتیم و ســازنده بــازی 
حتــی ریزتریــن و جزئــی تریــن مــوارد گرافیکــی را 
نیــز در بــازی لحــظ کــرده اســت تــا شــاهد گرافیــک 
و جلــوه هــای بصــری شــگفت انگیــزی باشــیم کــه 
نظیــر آن را تاکنــون کمتــر دیــده ایــم و گویــی کــه 
از تمــام بــازی هــای مــورد عاقــه مــا بخــش هــای 
برتــر آن هــا را گرفتــه و در بــازی خــود لحــاظ کــرده 
اســت. دنیایــی فــوق العــاده زیبــا و زنــده بــا تنــوع 
محیطــی شــگفت انگیــز و رنــگ پــردازی هایــی 
بســیار زیبــا و مناســب. نورپــردازی نیــز در تریلــر 
بــازی کــه بخــش هــای مختلــف گیــم  معرفــی 
پلــی آن را نشــان می دهــد، بســیار بــی نقــص 
بــه نظــر می رســد و تنهــا کافیســت تــا آســمان 
را در صحنــه ای کــه شــخصیت اصلــی بــازی بــا 

بــال هایــی بســیار پــر ابهــت و عظیــم در حــال 
پــرواز کــردن اســت مشــاهده کنیــد تــا دیگــر نیــاز 
بــه هیــچ توصیفــی از نورپــردازی بــازی نداشــته 
باشــید. صحنــه ای کــه تصویــر آن را نیــز در ایــن 
مطلــب بــرای شــما عزیــزان قــرار داده ایــم. بــه 
ــازی  قــدری تماشــای دویــدن شــخصیت اصلــی ب
در محیــط هــای بســیار گوناگــون و متنــوع بــا رنــگ 
هایــی زنــده و زیبــا در ایــن تریلــر لــذت بخــش 
اســت کــه یاعــث می شــود بارهــا و بارهــا آن را 
مشــاهده کنیــد و بــا خــود فکــر کنیــد کــه پــس 
لحــاظ  از  باشــد  می توانــد  چطــور  نهایــی  بــازی 
گرافیکــی و بصــری؟ قطعــا یــک شــاهکار. قطعــا 
می دانیــد کــه در چنیــن عنوانــی هــر چقــدر هــم 
کــه داســتان و جلــوه هــای بصــری و گرافیکــی 
زیبــا و عــاری از نقــص باشــند، امــا بــاز هــم گیــم 
پلــی اســت کــه حــرف اول را می زنــد و اگــر شــاهد 
یــک گیــم پلــی ضعیــف باشــیم قطعــا بــا خــود 
و  زیــر می کشــد  بــه  را  مثبــت  نــکات  آن  تمــام 
برعکــس، اگــر گیــم پلــی بــازی قدرتمنــد و جــذاب 
باشــد ارزش چنــد برابــری بــه گرافیــک و داســتان 
و .. می بخشــد. فقــط همیــن جملــه را می گویــم 
کــه هــر چقــدر تــا بــه حــال از گرافیــک و دیگــر 
مــوارد بــازی تعریــف کــرده ام و از آنهــا بــه نیکــی 
ــا متوجــه  ــد ت ــر کنی ــد براب ــاد کــرده ام، آن را چن ی
قــدرت بخــش گیــم پلــی و مبــارزات بــازی شــوید. 
بــه واقــع برتریــن بخــش تریلــر معرفــی بــازی و 
ــارزات آن هســتند  ــو، مب ــن ویدئ نقطــه عطــف ای
حاصــل  انــگار  اغــراق،  بــدون  کنیــد  بــاور  کــه 
 Devil ترکیــب گیــم پلی هــا و مبــارزات عناویــن
 Final Fantasy XV و  Bayonetta و   May Cry
و God of War اســت و بهتریــن قســمت هــای 
گیــم پلــی هــر کــدام را در خــود جــای داده اســت. 
مشــاهده شــخصیت اصلــی بــازی کــه بــه ســرعت 
نــور در صحنــه بــازی جابجــا می شــود و دشــمنان 
را بــا ســریعترین ضربــات قلــع و قمــع می کنــد 
بــه واقــع شــما را بــه وجــود مــی آورد و تصــور ایــن 
کــه کنترلــر در دســتان خودتــان باشــد و مشــغول 

تجربــه آن مبــارزات باشــید واقعــا لــذت بخــش و 
شــیرین اســت. کمبوهــای فــوق العــاده ســرعتی 
و متنــوع و نــگاه داشــتن یــک دشــمن در آســمان 
بــا انــواع و اقســام کمبوهــای متنــوع، میراثــی 
 Devil May محبــوب  ســری  از  مــا  کــه  اســت 
Cry در ایــن بــازی می بینیــم، تعــداد بیشــماری 
حمــات مختلــف و متنــوع کــه شــخصیت اصلــی 
بــازی پشــت ســر هــم بــر دشــمنان فــرود مــی آورد 
 Bayonetta ــی ــا یعن ــاد شــاهکار کامی ــه ی ــا را ب م
می انــدازد، تلپــورت هــای ســریع از ایــن ســمت 
بــه همــراه قلــع و قمــع  بــه ان ســمت  صحنــه 
کــردن دشــمنان و دنیــای بســیار بــزرگ و زیبــا و 
 Final Fantasy ــازی چیــزی اســت کــه در ــده ب زن
XV می بینیــم و حتــی مشــاهده بــال هــای پــر 
ــازی از  ــی ب ــه شــخصیت اصل ابهــت و عظیمــی ک
پشــت خــود در مــی آورد و بــا آن پــرواز می کنــد 
مــا را بــه یــاد خشــمگین تریــن قهرمــان تاریــخ 
و  کبیــر  کریتــوس  یعنــی  ویدئویــی  بــازی هــای 
هــای  بــال  و  می انــدازد   God of War شــاهکار
ایــن  بــه  اســت  دینــی  ادای  انــگار  و  ایــکاروس 
بــازی بــی تکــرار پلــی استیشــن. مبــارزات بــازی 
در ویدئویــی کــه از بــازی بــه نمایــش در امــده 
اســت بــه قــدری هیجــان انگیــز و زیبــا اســت کــه 
دل آدم را می لرزانــد و تنهــا و تنهــا آرزو می کنیــد 
کــه کاش بشــود هــر چــه زودتــر خودمــان کنتــرل 
آن را در دســت بگیریــم و انــواع و اقســام ایــن 
حمــات را انجــام دهیــم و در ایــن دنیــای بــی 
مختلفــی  هــای  افکــت  کنیــم.  پیشــروی  نظیــر 
بــازی  کــه در طــول حمــات شــخصیت اصلــی 
و  ابــی  رنــگ  دو  بــر  و  می ایــد  در  نمایــش  بــه 
قرمــز تمرکــز دارد ماننــد حمــات دانتــه افســانه 
ای( بســیار تماشــایی و هیجــان انگیــز هســتند. 
همچنیــن بــا ضربــه خــوردن شــخصیت اصلــی 
بــازی شــاهد ایــن هســتیم کــه صفحــه بــازی هــر 
بــار خونــی و خونــی تــر می شــود تــا ضربــه خــوردن 
نمایــش  را  بــازی  شــخصیت  دیــدن  آســیب  و 
دهــد. ســازنده بــازی همچنیــن اعــام کــرده اســت 
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کــه در بــازی شــاهد »multiple weapons« یــا 
ــود  تنــوع ســاح هــای بســیار زییــادی خواهیــم ب
ــر کــردن  ــوع ت ــر متن کــه قطعــا هــر چــه بیشــتر ب
مبــارزات بســیار ســریع و مرگبــار بــازی خواهــد 
خواهــد  آن هــا  بــه  را  خاصــی  لــذت  و  افــزود 
بخشــید تــا مثــا در هنــگام کمبوهــای مختلــف 
و ســریع بــازی بتوانیــم ســریع اســلحه هــای خــود 
را تعویــض کنیــم و بــا ایــن روش لــذت مبــارزه را 
بــر ای خــود بســیار افزایــش دهیــم و حتــی امتیــاز 
تنــوع حمــات بیشــتری را نیــز کســب نماییــم )در 
صورتــی کــه بــازی از ایــن المــان برخــوردار باشــد( 
 Devil May Cry کــه ایــن کامــا یــادآور عنــوان
ــازی  ــع الهــام ب ــن منب ــا اصلــی تری اســت کــه گوی

در مبــارزات بــازی بــوده اســت.
در  ســریع  خیلــی  بــازی  اصلــی  شــخصیت 
ــر  ــد و گاهــی در تریل ــازی حرکــت می کن ــه ب صحن
بــازی مبــارزات بــه قــدری ســریع بودنــد کــه در 
کــه  شــویم  نمــی  متوجــه   .. و  افکت هــا  بیــن 
کــی  و  اســت  خبــر  چــه  بــازی  صحنــه  در  االن 
ــازی و راه  ــی ب ــم پل کجاســت! وقتــی در حیــن گی
رفتــن شــخصیت بــازی بــه دنیــای اطــراف وی و 
زده  شــگفت  واقــع  بــه  کنیــد  نــگاه  دوردســتها 
شــخص  یــک  می شــود  مگــر  کــه  شــد  خواهــد 
چنیــن کاری کــرده باشــد؟ دورنمــای بــازی چیــزی 
در ســطح برتریــن بــازی هایــی اســت کــه تاکنــون 
دیــده ایــم و منظــره هــای بــی نظیــر عناوین ســولز 
ــد.  ــاد مــا می اورن ــه ی و شــاهکارهای میازاکــی را ب
در نهایــت در مــورد گیــم پلــی و مبــارزات بــازی 
ایــن  بایــد گفــت کــه هــر چیــزی کــه در مــورد 
بخــش در تریلــر بــازی دیــده ایــم نشــان دهنــده 
ــوان فــوق العــاده اکشــن نقــش آفرینــی  یــک عن
بــا المــان هــای مبــارزات هــک انــد اســلش اســت 
کــه قــرار اســت مــا را بــه یــک ســفر بــی نظیــر ببــرد. 
امیدواریــم کــه همینطــور باشــد. در انتهــا از شــما 
عزیــزان می خــوام کــه حتمــا و بــدون هیــچ شــک 
بــازی Lost Soul Aside را  تریلــر  ای  شــبهه  و 
ــر  ــرا کــه شــاید زیبات ــد زی ــگاه کنی بارهــا و بارهــا ن
از آن را در طــی ســال ها ندیــده باشــید و در هــر 
بــار دیــدن ان نــکات جدیــدی را خواهیــد فهمیــد 
ــن  ــک نفــر ای ــه ی ــرد ک ــد ک ــن فکــر خواهی ــه ای و ب
ــن  ــزی کــه در مــورد ای را ســاخته اســت؟ هــر چی
بــازی و ایــن تریلــر و .. دیــده ایــم و شــنیده ایــم، 
امیــد  ایــن ویدئــو  تمــام  بــس.  و  مثبــت اســت 
اکشــن  عنــوان  یــک  بــه  امیــد  و  امیــد  و  اســت 
نقــش افرینــی فــوق العــاده در حــد برتریــن هــای 
ایــن ســبک. درســت اســت کــه هنــوز نبایــد حــاال 

حاالهــا منتظــر انتشــار ایــن بــازی باشــیم و هنــوز 
ــن را  در مــر احــل ابتدایــی خــود قــرار دارد امــا ای
در گوشــه ذهنمــان داریــم کــه یــک بــازی اکشــن 
نقــش افرینــی بــی نظیــر دارد ســاخته می شــود 
ــرای آن ارزشــمند اســت  کــه هــر لحظــه انتظــار ب
و می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه یــک شــاهکار 
را تجربــه خواهیــم کــرد. عنوانــی کــه از تــک تــک 
لحظــات ویدئــوی معرفــی آن هنــر و اســتعداد 
و عشــق می بــارد و نشــان دهنــده قــدرت یــک 
ســازنده و یــک فــرد اســت. بــه واقــع کــه یــک نفــر 
در ایــن بــازی بــه ماننــد یــک کمپانــی و یــک تیــم 
ــر از آنهــا. گمــان  ــی فرات عمــل کــرده اســت و حت
نکنیــد کــه بیهــوده اســت کــه شــرکتی مثــل ســونی 
کــه خیلــی از بازیســازان ارزویشــان اســت تــا از 
آن هــا حمایــت کنــد )آن هــم در حالــی کــه کلی از 
بــازی را ســاخته انــد(، بــا دیــدن تنهــا و تنهــا و تنهــا 
یــک تریلــر از یــک عنــوان کــه در مراحــل ابتدایــی 
ســاخت قــرار دارد آن را مــورد حمایــت خــود قــرار 
دهــد تــا بــازی را بــرای خــود انحصــاری زمانــی 
کنــد. فکــر  مــی کنیــد دلیــل ایــن حمایــت ســریع 
و بافاصلــه چیســت؟ ایــن حمایــت تنهــا و تنهــا 
 Lost یــک دلیــل دارد و بــس، آن هــم ایــن کــه
Soul Aside  پرپتانســل تریــن عنوانــی اســت کــه 
در ســال هــای اخیــر آن هــم در بیــن بازیهــای 
مســتقل دیــده ایــم و تنهــا بــازی مســتقلی اســت 
عناویــن  از  حتــی   ... و  گرافیکــی  لحــاظ  از  کــه 
چنــد صــد نفــره و بــزرگ AAA هــم زیباتــر بــه 
بودجــه  داشــتن  اختیــار  در  بــا  و  نظــر می رســد 
از  کــه  اســت  داده  نشــان   Yang Bing ،کافــی

هنــر و توانمنــدی بــرای ســاخت یــک بــاک باســتر 
بــی نظیــر و فــوق العــاده زیبــا برخــوردار اســت و 
می تــوان دنیــای بــازی را همــان طــور کــه یــا یــک 
تریلــر شــگفت زده کــرد، بــا بــازی نهایــی خــود نیــز 
بــه تعجــب وا دارد و تحســین همــگان را بــا خــود 
ــوی  ــه ویدئ ــار کــه ب ــار و هــر ب ــد. هــر ب همــراه کن
ــه صنعــت و  ــم ب ــگاه می کنی ــازی ن ــن ب معرفــی ای
هنــری کــه عاشــق آن هســتیم افتخــار می کنیــم 
 Lost Soul Aside مثــل عناوینــی  می بالیــم.  و 
بیانگــر ایــن هســتند کــه بــازی هــای رایانــه ای، 
می تواننــد هــر هنــر دیگــری را کنــار زده و برتریــن 
و زیباتریــن اثــرات را ان هــم بــه صــورت تعاملــی 
و بــه شــکلی کــه بتــوان بــا انهــا واکنــش داشــت و 
آن هــا را تغییــر داد، بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد 
و هــر ذهــن هنــر دوســتی را بــه تحســین وادارنــد. 
بســیار هیجــان انگیــز اســت کــه منتظــر عرضــه 
از  بیشــتری  ویدئوهــای  و  تصاویــر  و  اطاعــات 
و  باشــیم  آینــده  در   Lost Soul Aside عنــوان
هــر بــار پیشــرفت و زیباتــر شــدن آن را مشــاهده 
ــرای انتشــار  ــن انتظــار را ب ــه ای ــد ک ــم هــر چن کنی
بــازی برایمــان ســخت تــر می کنــد امــا بــاز هــم 
لذتبخــش اســت کــه می دانیــم منتظــر یــک بــازی 
بــی نظیــر و شــاهکار خواهیــم بــود کــه ســاعت ها 
 Lost .کــرد را ســرگرم خواهــد  مــا  و ســاعت ها 
تنهــا  و  تنهــا  تریلــر معرفــی آن  و   Soul Aside
یــک پیــام را در خــود دارنــد و بــس و آن هــم 
»امیــد« اســت و »امیــد«. بــه امیــد ایــن کــه هــر 
چــه زودتــر اطاعــات جدیــدی را از ایــن بــازی پــر 

ــا منتشــر گــردد. ــد و زیب امی
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  ســه ســال پیــش بــود کــه بــرای اولیــن بــار بــا 
عنوانــی بــه نــام Vampyr آشــنا شــدم. در همــان 
نگاه هــای اول بــازی توجــه مــرا بــه خــود جلــب 
کــرد و بــا آن کــه ایــن روزهــا گاهــا نمایش هــا بــا 
عنوانــی کــه عرضــه می شــود زمیــن تــا آســمان 
 Vampyr بســتم.  امیــد  آن  بــه  دارد،  فاصلــه 
عنوانــی نیســت کــه بتوانیــم بــا چنــد جملــه آن را 
توصیــف کنیــم و بــه یــک پیــش قضــاوت برســیم; 
زیــرا بــازی در عیــن ســادگی پیچیدگی هــای خاص 
خــودش را دارد. در دنیــای بازی هــای رایانــه ای و 
فیلم هــای ســینمایی تــا بــه حــال عناویــن زیــادی 
بــا ومپایرهــا یــا  همــان خــون آشــام ها عرضــه 
شــده کــه هــر یــک بــه جنبه هــای مختلفــی از 
زندگــی آنــان می پردازنــد. در دنیــای ســینما شــاید 
اثــر  را بهتریــن   Let The Right One In بتــوان
ســینمایی بــا محوریــت خــون آشــام ها دانســت، 
البتــه از ایــن هــم نگذریــم کــه ســری فیلم هــای 
Twilight هــم نــزد تماشــاگران )و نــه منتقدیــن( 

ــی برخــوردار اســت. ــت باالی از محبوبی
آثــار  هماننــد  هــم  بازی هــا  دنیــای  در 
ایــن  بــه  بــه خوبــی  کــه  بازی هایــی  ســینمایی، 
انــد  رســیده  بــه موفقیــت  و  پرداختــه  موضــوع 
 Castlevania فرنچایــز  اســت.  شــمار  انگشــت 
تــر توانســته  بــه زیبایــی هــر چــه تمــام  یقینــا 
یــک داســتان حماســی و پرپیــچ و خــم را در ایــن 
بــه  از آن می تــوان  حیطــه روایــت کنــد و بعــد 
ســری بازی هــای Bloodrayne اشــاره کــرد کــه بــا 
فاصلــه زیــاد از Castlevania در رتبــه بعــدی قــرار 
می گیــرد. بــا ایــن وجــود مــدت زیــادی اســت کــه 

جــای خالــی یــک عنــوان خــون آشــامی بــه شــدت 
خصــوص  بــه  و  ای  رایانــه  بازی هــای  بــازار  در 
حتــی  می شــود.  احســاس  هشــتم  نســل  در 
آخریــن نســخه کســتلوانیا هــم بــا وجــود داســتان 
درگیرکننــده نتوانســت کــم نقــص ظاهــر شــود. 
ســال  در   Dontnod Entertainment شــرکت 
 Vampyr ۲۰۱۶ عنوانــی نقــش آفرینــی بــه نــام
را معرفــی کــرد کــه نمایش هــای آن نویــد یــک 
بــازی امیدوارکننــده و شــاید انقابــی در دنیــای 

ومپایرهــا باشــد; دنیایــی کــه در نســل هشــتم 
مــورد کــم لطفــی ســازندگان قــرار گرفتــه اســت. 
بــه لطــف Life Is Strange کارنامــه   Dontnod
 Focus Home نسبتا درخشانی دارد. ناشر بازی
ــا ســری بازی هــای  Interactive را هــم احتمــاال ب
شــرلوک هولمــز و عناویــن Adventure بــه خوبــی 
 Dontnod می شناســید. امــا بایــد ببینیــم ایــن بــار
ــه  ــا Life Is Strange چگون در ســبکی متفــاوت ب

امتحــان خــود را پــس خواهــد داد.

پیش نمایش

مهدی رضایی
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داســتان بــازی در لنــدن در ســال ۱۹۱۸ روایــت 
چیــزی  بــا  لنــدن  اوضــاع  کــه  می شــود. ســالی 
کــه االن می بینیــد کامــا فــرق می کــرد. در آن 
ــر  ــدار، شــاد و پ ــدن شــهر همیشــه بی ســال ها لن
رونقــی کــه هــم اکنــون می بینیــم نبــود، بلکــه 
آنفوالنــزای  نــام  بــه  ســوز  خانمــان  بــای  یــک 
آن  ذره  بــه  ذره  بلعیــدن  حــال  در  اســپانیایی 
 Spanish Flue یــا اســپانیایی  آنفوالنــزای  بــود. 
یــک بیمــاری اپیدمیــک و همــه گیــر جهانــی بیــن 
ســال های ۱۹۱۸ تــا ۱۹۲۰ بــود کــه ۵۰۰ میلیــون از 
جمعیــت کــره زمیــن را مبتــا و ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون 
هــم کشــته بــر جــای گذاشــت. حتــی برخــی منابــع 
ادعــا دارنــد آنفوالنــزای اســپانیایی از طاعــون هــم 

بیمــاری کشــنده تــر و خطرناک تــری بــوده اســت. 
لنــدن هــم ماننــد اکثــر نقــاط جهــان دچــار ایــن 
معضــل شــده اســت و تمامــی مــردم یــا بــه ایــن 
ویــروس مبتــا شــده انــد یــا از تــرس جانشــان 
خــود را در خانه هایشــان زندانــی کــرده انــد. دکتــر 
Jonathan Reid یــک پزشــک اســت کــه معتقــد 
اســت می توانــد راهــی بــرای از بیــن بــردن ایــن 
ــد امــا اینجــا یــک مشــکل وجــود  فاجعــه پیــدا کن
ــه زودی می فهمــد دیگــر یــک  ــر Reid ب دارد. دکت
انســان عــادی نیســت و تبدیــل بــه یــک خــون 
آشــام شــده اســت کــه بــرای بقــا و ادامــه زندگــی و 
تحقیقاتــش بــرای ریشــه کــن کــردن ایــن بیمــاری 
بایــد از خــون بقیــه انســان ها تغذیــه کنــد! در 

واقــع او بایــد از خــون تعــدادی زیــادی انســان 
تغذیــه کنــد تــا بتوانــد آینــدگان را نجــات دهــد 
و همــان طــور کــه می دانیــد ومپایرهــا از خــون 
هــر فــردی تغذیــه کننــد آن فــرد هــم تبدیــل بــه 
یــک خــون آشــام می شــود. ســوال اینســت کــه 
Jonathan تــا کجــا بایــد پیــش بــرود و آیــا در 
حالــی کــه بــا ایــن کار تعــداد خــون آشــام های 
موفــق  او  می یابــد  افزایــش  روز  بــه  روز  شــهر 
ــن  ــن ای ــدن خواهــد شــد؟ او در حی ــه نجــات لن ب
کــه بــرای بقــای خــود و درمــان ویــروس تــاش 
می کنــد بایــد بــا شــکارچیان خــون آشــام هــم کــه 
قصــد جــان ومپایرهــا را دارنــد نیــز مبــارزه کنــد کــه 

کار را پیچیده تــر هــم می کنــد.
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ــه طــور  ــه ب ــا آن ک ــد ب ــه خواندی ــان طــور ک هم
کلــی داســتان های زیــادی از خــون آشــام ها را 
دیــده ایــم و خوانــده ایــم امــا ســخت می تــوان 
عنــوان  زیبایــی  و  بــودن  غنــی  بــه  داســتانی 
Vampyr را در میــان آنــان یافــت. اغــراق نیســت 
اگــر بگوییــم خیالتــان از بابــت داســتان ایــن بــازی 
راحــت باشــد; هــم طــرح کلــی و جزئیــات داســتان 
 Dontnod بــه خوبــی کار شــده و هــم در پیشــینه
عنوانــی بــا داســتان یــا روایــت ضعیــف دیــده نمــی 
وجــود  بــا  هــم   Remember me حتــی  شــود. 
ضعــف در گیــم پلــی از پــس روایــت داســتان 
خــود بــه خوبــی برمــی آمــد. حــس تضــادی کــه 
هــم  تــر  جالــب  را  آن  دارد  وجــود  داســتان  در 
می کنــد; هــدف شــما نجــات شــهر و مــردم اســت 
امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه ناچــار مجبــور 
بــه قربانــی کــردن انســان های بــی گنــاه زیــادی 
هســتید تــا زنــده بمانیــد. احتمــاال در طــول بــازی 
مــدام از خــود خواهیــد پرســید: واقعــا دارم کار 
درســت را انجــام می دهــم؟ موقعیتــی را در نظــر 
بگیریــد کــه جاناتــان بــه خــون نیــاز دارد و یــک 
ــده ماندنــش از شــما کمــک  ــرای زن انســان هــم ب
می خواهــد; چــه خواهیــد کــرد؟ ایــن دوگانگــی و 
تصمیمــات ســخت کــه ذات هــر عنــوان نقــش 
آفرینــی را تشــکیل می دهــد قطعــا بــه زیبایــی 

آن خواهــد افــزود.
 Central(در نیمــه ابتدایــی بــازی بخش مرکــزی
ــان در  ــر جانات Hub(  بیمارســتانی اســت کــه دکت
اتفاقــات  بیمارســتان  ایــن  در  می کنــد.  کار  آن 
جالبــی را شــاهد خواهیــد بــود. بــرای مثــال بایــد 
بــرای درمــان  کــه  بیمارانــی  از  بگیریــد  تصمیــم 
مراجعــه می کننــد کــدام را در بیمارســتان نگــه 
داریــد و کــدام را بــرای بســتری پذیــرش نکنیــد 
کــه بعــدا در شــب هنــگام بتوانیــد از خــون او 
بــرای خــود تغذیــه کنیــد. مســلما بایــد از پذیــرش 
بیمارانــی کــه پتانســیل مــرگ باالیــی دارنــد ســرباز 
زنیــد امــا کار جایــی ســخت می شــود کــه خــون 
آن هــا بــه انــدازه کافــی شــما را زنــده نگــه نمــی 
دارد و در نتیجــه بایــد برخــی بیمــاران بــا وضعیــت 
بهتــر هــم قربانــی کنیــد. بــه طــور کلــی بــا توجــه 
بــه ســبک بــازی و شــرکت ســازنده بعیــد اســت 
نقــص بزرگــی در داســتان مشــاهده شــود و اگــر 
 Life Is Strange همــان قــدر کــه در Dontnod

بــه شــخصیت پــردازی تــک تــک کاراکترهــا دقــت 
کــرده بــود روی شــخصیت های Vampyr هــم کار 
کنــد بــا داســتانی فــوق العــاده روبــه رو خواهیــم 

بــود.
اولیــن چیــزی کــه بایــد در مــورد گیم پلــی ایــن 
ــرای پیشــبرد  ــه شــما ب ــد; آن اســت ک ــازی بدانی ب
نمی شــوید  بــه کشــتن کســی »مجبــور«  بــازی 
آزادی  قربانی هایتــان  انتخــاب  در  کامــا  بلکــه 
لحظــات  تــک  تــک  کــه  چیــزی  داریــد.  عمــل 
گیمپلــی را بــرای مــا خــاص می کنــد ایــن اســت که 
شــما هــر فــردی کــه در بــازی می کشــید در رونــد 
بــازی و پایــان بــازی تاثیــر بــه ســزایی می گــذارد. 
بیشــتر  و  بکشــید  بیشــتر  کــه  قــدر  چــه  هــر 
شــادابی  و  رضایــت  بیندازیــد  راه  خون ریــزی 
از  هیچ کــس  نهایــت  در  و  می شــود  کــم  شــهر 
شــما راضــی نخواهــد بــود. امــا در صورتــی کــه 
تعــادل را برقــرار کنیــد و بــه میــزان الزم از خــون 
افــراد تغذیــه کنیــد ایــن شــادابی بیشــتر شــده 
و نتیجــه کارتــان هــم قطعــا بهتــر خواهــد بــود. 
دکتــر جاناتــان در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد 
و بایــد بیــن بــد و بدتــر کــه کشــتن همــه یــا فقــط 
کشــتن مجرمیــن اســت یکــی را انتخــاب کنــد. در 
صــورت انتخــاب هــر یــک از ایــن گزینه هــا، بــازی 
شــما را ســرزنش نمی کنــد و هیــچ انتخــاب خــوب 

محــض یــا بــد محــض در بــازی وجــود نــدارد. همــه 
همیــن  و  اســت  خاکســتری   Vampyr در  چیــز 
می کنــد.  ســخت  انتخاب هــا  در  را  کار  مــورد 
بازی هــای  ماننــد  بــازی  در  پیشــرفت  سیســتم 
ــه  ــن روزهــا نیســت ک ــی معمــول ای نقــش آفرین
شــما بــا کســب امتیــاز تجربــه یــا XP بــه صــورت 
خــودکار در مبــارزات بــه ارتقــای قدرت هــای خــود 
بپردازیــد و بعــد از مدتــی بســیار قــوی شــوید. 
تجربــه  امتیــاز  آوردن  دســت  بــه   Vampyr در 
در مبــارزات عــاوه بــر از بیــن بــردن دشــمنان 
مختلــف، بــه میــزان خلــوص خونــی بســتگی دارد 
چقــدر  هــر  می کنیــد.  تغذیــه  انســان  ها  از  کــه 
خالصــی خــون دشــمنانتان بیشــتر باشــد، امتیــاز 
بیشــتری کســب خواهیــد کــرد. هــر NPC کــه بــه 
دســتان شــما کشــته می شــود در روابــط مــردم 
شــهر بــا یکدیگــر یــا روابــط آشــنایان او بــا دیگــران 
بایــد  جهــت  ایــن  از  و  گذاشــت  خواهــد  تاثیــز 
ــازی را پیــش  ــا منطــق ب کامــا حســاب شــده و ب
ببریــد و تــا جایــی کــه می توانیــد نکشــید! کشــتن 
مــردم در گیــم پلــی بــازی ضــروری اســت امــا بــه 

حــد الزم و نــه افراطــی.
نکتــه جالبــی کــه در انتخاب هــای بــازی وجــود 
دارد آن اســت کــه تــا حــد زیــادی بــر اتفاقــات 
یکدیگــر  بــا  مــردم  روابــط  در  و  داســتان  طــول 
یادتــان اســت گفتیــم خــون همــه  تاثیــر دارد. 
ــرای  ــد ب ــان مفیــد نیســت و بای ــرای جانات مــردم ب
ــد؟  ــه کن ــدن از خون هــای خالــص تغذی ــده مان زن
موقعیتــی را در نظــر بگیریــد کــه می توانیــد بیــن 
یــک قاتــل زنجیــره ای کــه تعــداد زیــادی انســان 
را بــه کام مــرگ کشــانده و یــک انســان بی گنــاه 
یکــی را بکشــید; قطعــا در حالــت عــادی، قاتــل 
را می کشــید امــا اگــر بدانیــد خــون قاتــل بــرای 
زنــده مانــدن جاناتــان مفیــد نیــس، آن وقــت  
انتخابتــان کشــتن قاتلیســت کــه بــا مرگش تعداد 
زیــادی انســان نجــات می یابنــد یــا بــی گناهــی کــه 
خونــش بــرای بقایتــان ضــروری اســت؟ در صورت 
کشــتن فــرد بی گنــاه هــم قطعــا نــگاه مــردم شــهر 
بــه شــما تغییــر خواهــد کــرد و احتمــاال شــرایط 
ســخت تری را تجربــه خواهیــد کــر. بــه صــورت 
کلــی بــه نظــر می رســد بــا یکــی از دقیق تریــن 
سیســتم انتخــاب در بیــن بازی هــای چندســال 

اخیــر روبــه رو هســتیم.
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نگاهــی هــم بــه سیســتم مبــارزات در بــازی 
دســته  ســه  بــا   Vampyr در  باشــیم.  داشــته 
و  شــد:-۱پلیس ها  خواهیــد  مواجــه  دشــمن 
ــل آشــوب و  ــه دلی ــه ب ــه البت ــی ک نیروهــای امنیت
چنــدان ســازماندهی شــده  در شــهر  آشــفتگی 
نیســتند -۲خافــکاران کــه عمدتــا از ســاح های 
ســرد اســتفاده می کننــد و بعیــد اســت در مبــارزه 
و مکیــدن خــون آنــان چنــدان بــا مشــکل مواجــه 
شــوید -Vampire Hunter ۳هــا یــا شــکارچیان 
خــون آشــام کــه بــه لطــف داشــتن ســاح های 
ســرد و گــرم پیشــرفته، سرســخت ترین دشــمنان 
بــازی هســتند کــه عمــده چالــش در مبــارزات بــه 
ایــن گــروه برمی گــردد. رونــد کلــی مبــارزات بــه 
ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا بایــد دشــمن را از 
پــای دراوریــد و ســپس از خــون او بــرای خــود 
اســتفاده کنیــد. بــرای مبــارزه بــا شــکارچیان خــون 
آشــام می توانیــد از فنــون خاصــی بهــره ببریــد; 
می شــود  پــر  ســامتی تان  نــوار  وقتــی  مثــا 
می توانیــد از فنــون خاصــی ماننــد جــادوی خــون 
ــا منجمــد کــردن خــون دشــمن. وقتــی  آشــامی ی
از ایــن توانایی هــای خــاص اســتفاده می کنیــد، 
میــزان ســامتی شــما کاهــش می یابــد بنابرایــن 
ــا زمان بنــدی درســت  ــد حواســتان باشــد کــه ب بای
و در موقعیــت مناســب از آن هــا اســتفاده کنیــد. 
درخــت مهارت هــای بــازی در بخــش Combat از 
تنــوع خوبــی برخــوردار اســت و بــه مــرور زمــان 
می توانیــد توانایی هــای زیــادی را بــرای جاناتــان 
و  گــرم  بــه ســاح های  مبــارزات  در  کنیــد.  آزاد 
ســرد هــم مجهــز هســتید و می توانیــد در بخــش 
Crafting بلــزی اســلحه ســرد و گــرم متنوعــی بــا 
میــزان آســیب های مختلــف ســاخته و از آن هــا 
در مبــارزات بهــره ببریــد. حتــی اگــر بــه مبــارزات 
ــر ســر و صــدا هــم عاقــه ای نداشــته  آشــکار و پ
باشــید می توانیــد بــه صــورت مخفیانــه دشــمنان 
را از بیــن ببریــد امــا توجــه داشــته باشــید کــه 
برخــی  در  دشــمنان  زیــاد  تعــداد  بــه  توجــه  بــا 
ماموریت هــا، کشــتن مخفیانــه دشــمنان مهــارت 
و خاقیــت شــما را خواهــد طلبیــد. گزینــه فــرار 
هــم در مبــارزات وجــود دارد; زمانــی کــه در مناظــر 
عمومــی و جلــوی چشــم مــردم شــکارچیان خــون 
آشــام مقابلتــان ظاهــر می شــوند بهتــر از فــرار 

کنیــد، چــون در صــورت درگیــر شــدن و کشــتن 
آن هــا شــهروندان پلیــس را خبــر کــرده و دردســر 
بزرگ تــری بــرای شــما درســت خواهــد شــد. حتــی 
اگــر عاقــه ای بــه مخفــی کاری نداریــد، حداقــل 
جلــوی مــردم بــه کســت و کشــتار نپردازیــد تــا هم 
کارتــان راحت تــر باشــد هــم بــه میــزان محبوبیــت 
تنــوع  نرســد.  آســیب  بــازی  در  شــهرتتان  و 
ــی  ــه نمایش هــا و توضیحات ــا توجــه ب دشــمنان ب
کــه ارائــه شــد خــوب اســت و می توانیــم امیــدوار 
باشــیم کــه مبــارزات رونــدی تکــراری و یکســان 
بــه خــود نخواهنــد گرفــت. سیســتم شــهرت در 
 Infamous: Second Son بازی بســیار شــبیه به
البتــه بــا عمــق بیشــتری عمــل می کنــد. اعمــال 
شــما مشــخص خواهنــد کــرد کــه شــما در راســتای 
تبدیــل شــدن بــه یــک پزشــک شــریف محبــوب 
ــا ایــن  قــدم خواهیــد برداشــت و مــردم شــما را ب
نــام خواهنــد شــناخت یــا بــرای تبدیــل شــدن بــه 
یــک خــون آشــام خون خــوار عمــل خواهیــد کــرد. 
کشــتن بیشــتر در مکان هــای عمومــی، انتخــاب 
در  افــراط  و  قربانــی  عنــوان  بــه  بی گنــاه  افــراد 
کشــتن افــراد عــادی و خــون آشــام ها، نــوار خــون 
آشــامی شــما را پــر خواهــد کــرد و کمــک به درمان 
افــراد بی گنــاه، انتخاب هایــی کــه از درگیری هــا 
جلوگیــری می کننــد و کشــتن دشــمنان در خفــا 
نــوار خــوب بــودن شــما را پرخواهــد کــرد و در 
خواهیــد  را  شــخصیت  دو  ایــن  از  یکــی  پایــان 

داشــت.
 ۳۰ حــدود  بــازی  ســازندگان،  گفتــه  طبــق 
ســاعت گیم پلــی خواهــد داشــت. شــاید بگوییــد 
آفرینــی  نقــش  عنــوان  یــک  بــرای  میــزان  ایــن 
 Vampyr کافــی نیســت; امــا فرامــوش نکینــد کــه
تــازه اول راه اســت و شــرکت ســازنده آن هــم 
ــار اســت کــه ســاخت یــک بــازی RPG را  اولیــن ب
تجربــه می کنــد پــس از ایــن لحــاظ نبایــد چنــدان 
ماکوریت هــای  گرفــت.  ســخت   Dontnod بــه 
بیشــتر  کــه  دارنــد  وجــود  بــازی  در  هــم  فرعــی 
بــه انجــام درخواســت های متفــاوت شــهروندان 
ــز کــه مشــخص اســت  خاصــه می شــود. آن چی
 RPG نمی توانیــم  گیم پلــی بــی نقصــی در ســبک
از Vampur انتظار داشــته باشــیم، اما ســازندگان 
بــا وجــود تجربــه کــم در ایــن زمینــه نهایــت تــاش 

ــازی  ــی ب ــوع در گیم پل ــوآوری و تن ــرای ن خــود را ب
امیدواریــم هماننــد  هــم  مــا  انــد.  داده  آنجــام 
انتظــارات بــا یــک گیم پلــی خــوب و لذت بخــش 

روبــه رو شــویم.
فاجعــه  ی  بــه  توجــه  بــا  لنــدن  خیابان هــای 
آنفوالنــزای اســپانیایی و آشــفتگی در شــهر کامــا 
ــم تاریــک و افســرده ای دارد و هیــچ نشــانه ای  ت
از  ایــن را  از شــادابی در آن دیــده نمی شــود و 
متوجــه  هــم  بــازی  محیط هــای  رنگ پــردازی 
در  شــده  اســتفاده  رنگ هــای  اکثــر  می شــویم. 
بســیار  جــو  آن  تــا  بــوده  تیــره  رنگ هــای  بــازی 
تاریــک لنــدن در آن ســال ها بــه شــما القــا شــود. 
و....  شــهروندان  ســردرگمی  تــرس،  بیمــاری، 
بــه محیط ســازی هنرمندانــه  توجــه  بــا  همگــی 
می خــورد.  چشــم  بــه   Vampyr در  ســازندگان 
ماننــد  محیط هایــی  انتظــار  نبایــد  بنابرایــن 
 THe Witcher یــا   Uncharted: Lost Legacy
مــدام  جــذاب  محیط هــای  واســطه  بــه  کــه   3
عکــس  و  بزنیــد  گشــت  بــازی  در  می خواســتید 
بگیریــد را داشــته باشــید; چــون بــا یــک عنــوان 
ذاتــا افســرده روبــه رو هســتیم و بــازی قــرار اســت 
جــو ســنگین ســال ۱۹۱۸ در لنــدن را بــه تصویــر 
 Unreal Engine بــازی  ســاخت  موتــور  بکشــد. 
بــودن آن آشــنا  بــا عالــی  کــه همگــی  بــوده   4
هســتیم. کیفیــت بافت هــای محیــط و طراحــی 
بــازی  نمایش هــای  بــه  توجــه  بــا  شــخصیت ها 
بســیار خــوب از آب درامــده و البتــه ناگفتــه نمانــد 
کــه جزئیــات چهــره کاراکترهــا هنــوز جــای کار 
دارد. آنطــور کــه پیداســت، Vampyr گرافیکــی 

راضــی کننــده خواهــد داشــت.
در نســلی کــه هیــچ عنــوان خوبــی بــا محوریــت 
خــون آشــام ها یــا ومپایرهــای محبــوب منتشــر 
شــدن  عملــی  صــورت  در   Vampyr،نشــده
یــک  ماننــد  می توانــد  ســازندگانش  وعده هــای 
 Dontnod Entertainment بدرخشــد.  المــاس 
و Focus Home Interactive هــر دو نام هــای 
هســتند.  بــازی  صنعــت  در  درخشــانی  نســبتا 
دســتپخت آن هــا را در ۵ ژوئــن ۲۰۱۸ خواهیــم 

چشــید.
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راســتش را بخواهیــد تــا بــه امــروز آن قــدر در 
 Shadow of The Colossus شــاهکار   مــورد 
ــا نســخه ریمسترشــده آن،  و نســخه کاســیک ی
نوشــته ایــم کــه واقعــا دیگــر نمــی دانــم آیــا حــرف 
جدیــدی هــم بــرای گفتــن باقــی مانــده اســت یــا 
ــر ســایت، نســخه  ــر مقــاالت 10 برت ــر. در اکث خی
 Shadow کاســیک و یــا نســخه بازســازی شــده
گرفتــه  قــرار  لیســتمان  در   of The Colossus
اســت و از نقــد ویدئویــی گرفتــه تــا نقــد و بررســی 
ــر، خدمــت  ــی نظی ــازی ب ــن ب ــی را در مــورد ای متن
بــه هــر  امــا  ایــم.  کــرده  تقدیــم  شــما عزیــزان 
شــکحل ایــن ذات هنــر اســت کــه هــر چقــدر در 
مــورد آن صحبــت کنیــم  و بررســی کینــم و .. بــاز 
هــم می تــوان از زاویــه ای دیگــر بــه موضــوع نــگاه 
کــرد و از جنبــه دیگــری یــک اثــر هنــری را ســنجید. 
دنیــای بــازی هــای رایانــه ای از نظــر مــن یکــی 
از کامــل تریــن حــوزه هــای هنــر هســتند زیــرا 
کــه عــاوه بــر ایــن کــه از خیلــی از حــوزه هــای 
دیگــر هنــری نیــز در آن هــا بــه صــورت ترکیبــی 
وجــود دارد، مهــم تــر ایــن اســت کــه رابطــه آنهــا 
ــگاه کــردن  ــر از یــک ن ــا مخاطبشــان خیلــی فرات ب
و یــا گــوش دادن اســت. بــازی هــای رایانــه ای و 
ایــن شــاخه از هنــر، بــا مخاطــب تعامــل مســتقیم 
دارنــد و مخاطــب یــا همــان بازیبــاز را وارد اثــر 
می کننــد تــا از درون بــه موضــوع نــگاه کنــد و خــود 
نقشــی در آن داشــته باشــد. بازی های رایانه ای 

نقاشــی و طراحــی را در خــود دارنــد، موســیقی را 
ــه هــای  ــد، داســتان و فیلــم و صحن در خــود دارن
ســینمایی را در خــود دارنــد و از بهتریــن بخــش 
ــد  هــای دیگــر حوزه هــا در خــود اســتفاده می کنن
و بیشــترین ارزش را بــرای مخاطــب خــود قائــل 
می شــوند. نــام مخاطــب حــوزه بــازی هــای رایانــه 
ای، تماشــاچی یــا شــنونده نیســت، بلکــه بازیبــاز 
اســت. بازیبــازی کــه خــود اثــر هنــری را دســتکاری 
ــا آن دارد و بیننــده  می کنــد و تعامــل مســتقیم ب
بــه  اســت.  موســیقی  شــنونده  و  اســت  فیلــم 
همیــن دلیــل هــم در بخــش هــای مختلــف هنــر 
بــه عقیــده مــن حــوزه بــازی هــای رایانــه ای یکــی 

از برترین هــا و بهتــر اســت بگویــم »کامــل تریــن 
هــا« هســتند و هیــچ اثــر دیگــری نمــی توانــد 
مخاطبــش را تــا ایــن حــد در خــود غــرق کنــد. 
ــی  ــن های ــا بهتری ــاز قطع ــن حــوزه هــم ب در همی
ــه بیشــتر ارزش  ــه بقی ــد کــه نســبت ب وجــود دارن
دارنــد و مفهــوم واقعــی ذات هنــر هســتند و بــه 
یــک  را  آن هــا  می تــوان  کلمــه  واقعــی  معنــای 
کــه  عناوینــی  خوانــد.  »هنــری«  ارزشــمند  اثــر 
وقتــی بخواهیــم جلــوی کســی از دنیــای مــورد 
بازی هــا  بگوییــم  و  کنیــم  تعریــف  مــان  عاقــه 
از کامــل تریــن هنرهــا هســتند، اول نــام آنهــا 

می آوریــم.  را 
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یکــی از 3 گانــه هایــی کــه دقیقــا چنیــن معنــا و 
مفهومــی را در خــود دارنــد و خیلــی راحــت بگویــم 
»خــاص تریــن« 3 گانــه تاریــخ بــازی هــای رایانــه 
ای هســتند، 3 گانــه ســاخته آقــای فامیتــو اوئــدا 
و تیــم ایکــو هســتند کــه 3 بــازی را بــه دنیــای 
بازی هــا هدیــه کــرده انــد کــه ســبب شــده انــد 
ارزش و منزلــت ایــن حــوزه خیلــی باالتــر رود و 3 
اثــر نــاب هنــری بــه ایــن دنیــای دوســت داشــتنی 
افــزوده گــردد. 3 کانــه ای کــه هیــچ کدام مشــابهو 
نظیــری ندارنــد و خاقیــت و معصومیــت و زیبایی 
ــارز  ــم. ب ــر دیگــری نمــی بینی ــچ اث آن هــا را در هی
تریــن مشــخصه ایــن 3 بــازی کــه شــاید فکــر کنیــد 
ــا  ــی کامــا ب ــد، ول ــه هــم ندارن در ظاهــر ربطــی ب
هــم یــک روح را بــه اشــتراک گذاشــته انــد، خــاص 
بــودن آنهاســت کــه بــه معنــای واقعــی وقتــی در 
حــال تجربــه آن هــا هســتیم در تمــام لحظــات 
شــگفت زده و غــرق در هنــر نــاب ایــن عناویــن 
هســتیم. ایــن 3 گانــه زیبــا و ارزشــمند کــه هــر 
3 جــزو انحصــاری هــای برتریــن کمپانــی صنعــت 
ــی استیشــن  ــی ســونی و پل ــخ، یعن ــازی در تاری ب
 Shadow of The Colossus هســتند، شــامل
کــه دو  Ico, و The Last Guardian می باشــند 
تــای آن هــا مربــوط بــه نســل ششــم و آخــری یــک 
بــازی نســل هشــتمی اســت. اجــازه دهیــد تــا در 
ابتــدا کمــی بــه تاریخچــه ایــن 3 بــازی و رونــد 
خلــق آنهــا توســط تیــم ایکــو بپردازیــم. فامیتــو 
 Ico اوئــدا ابتــدا در ســال ۲۰۰۱ عنوانــی بــه نــام
را بــرای پلــی استیشــن ۲ خلــق نمــود کــه خیلــی 
ســریع تبدیــل بــه یــک بــازی بــی نظیــر از دیــدگاه 
برتریــن  از  یکــی  و  شــد  بازیبــازان  و  منتقــدان 
ــود از  ــر ب ــازی هــای نســل ششــم )نســلی کــه پ ب
شــاهکار هــای مختلــف(، لقــب گرفــت و موفــق 
گردیــد تــا امتیــاز متــای فــوق العــاده ۹۰ را کســب 
نمایــد. ســپس ۴ ســال بعــد و در ســال ۲۰۰۵ 
نمــود  منتشــر  را  دیگــری  عنــوان  ســازنده  ایــن 
بــه نــام Shadow of the Colossus کــه حتــی 
از قبلــی هــم بیشــتر مــورد اســتقبال گرفــت و 
تبدیــل بــه یکــی از ماندگارتریــن بــازی هــای نســل 
ششــم و یکــی از برتریــن عناویــن تاریــخ گردیــد و 

ــا امتیــاز متــای ۹۱ را کســب نمایــد.  موفــق شــد ت
ــازی  نکتــه جالــب اینجاســت کــه وقتــی ایــن دو ب
چندیــن ســال بعــد در اواخــر نســل هفتــم بــرای 
کنســول پلــی استیشــن ۳ بازســازی و بــه صــورت 
HD منتشــر شــدند بــاز هــم فــوق العــاده عمــل 
نمودنــد  دریافــت  را  متــای ۹۲  امتیــاز  و  کردنــد 
کــه بــاز هــم تاییــدی بــر ایــن موضــوع بــود کــه 
هنــر نــاب و عشــق، هیــچ گاه کهنــه و قدیمــی 
نمــی شــوند. عنــوان ســوم نیــز کــه دیگــر اکثــر 
ــر هــم آن را  ــر و جــوان ت ــازان نســل جدیدت بازیب
می شناســند و عنوانــی نســل هشــتمی اســت، 
گانــه   ۳ کــه  دارد  نــام   The Last Guardian
خــاص و رویایــی فامیتــو اوئــدا را تکمیــل کــرد. 
بیــن عناویــن ایــن 3 گانــه تاریــخ ســاز، عنوانــی 
کــه بیشــتر از همــه در مــورد آن صحبــت شــده 
اســت و محبــوب تریــن بــازی ایــن ۳ گانــه نیــز 
 Shadow of the Colossus بــازی  هســت، 
ــوان  ــه عن ــدا و در نســل هشــتم ب اســت کــه جدی
یــک بــازی کامــا بازســازی شــده و ریمیــک شــده 
بــرای کنســول پلــی استیشــن 4 متشــر گردیــده 
اســت. در واقــع شــاید اگــر از طرفــداران ایــن 3 
ــد کــه دوســت داریــد کــدام  ــه ســوال می کردن گان
بــرای نســل هشــتم ریمیــک شــود  ابتــدا  بــازی 
قطعــا پاســخ آنهــا همیــن عنــوان بــود و البتــه 

بســیار امیدواریــم کــه در آینــده شــاهد چنیــن 
اتفاقــی بــرای شــاهکار ایکــو نیــز باشــیم. در ایــن 
 hadow of مطلــب قصــد داریــم تــا بــه بررســی
ــم تــا هــر چــه  The Colossus Remake بپردازی
ــا آشــنا شــوید. پیــش  ــوان زیب ــن عن ــا ای بیشــتر ب
نهــاد می کنــم در ادامــه ایــن مطلــب بــا مجلــه 

ــراه باشــید. گیمفــا هم
 Shadow of The Colossus Remake بــازی
عنوانــی در ســبک اکشــن ماجرایــی اســت کــه در 
اصــل توســط تیــم ایکــو خلــق گردیــده اســت ولــی 
 Bluepoint Games نســخه ریمیــک آن توســط
کــه متخصــص و برتریــن اســتودیو در ریمســتر 
ــرای ســونی(،  ــن اســت )ب ــردن عناوی ــک ک و ریمی
ســاخته و بــه طــور انحصــاری بــرای کنســول پلــی 
 Shadow of The شــد.   منتشــر   4 استیشــن 
Colossus Remake بعــد از انتشــار بــه ماننــد 
بــازی  کاســیک خــود  شــگفت انگیــز و رویایــی 
عمــل کــرده و از ســوی بازیبــازان و منتقــدان بارها 
تحســین شــد. ایــن شــاهکار زیبــا از مجمــوع نقــد 
هــای خــود امتیــاز متــای بــی نظیــر ۱۰۰/۹۲ را کــه 
ــری دارد، دقیقــا  تنهــا نشــان از یــک شــاهکار هن
مثــل بــازی کاســیک خــود کســب نمــود تــا بــه 
ــرای  ــازی ب ــن ب ــت تاریخــی ای ایــن ترتیــب موفقی

ســونی در نســل ششــم مجــددا تکــرار گــردد.
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ــار  در مــورد داســتان ایــن بــازی قبــا چندیــن ب
یــک  ایــم و قاعدتــا داســتان در  صحبــت کــرده 
خــود  بــه  تغییــری  هیــچ  شــده  ریمیــک  بــازی 
نمــی بینــد و شــاهد همــان داســتان اصلــی بــازی 
هســتیم. پــس بــد نیســت تــا گریــزی بــه داســتان 
ایــن عنــوان بزنیــم و بخــش هایــی از آن را بــرای 
شــما تعریــف نماییــم. پروتاگونیســت ایــن بــازی 
یــک جــوان بــا دل و جــرات و مبــارز و خــوش تیــپ 
ــازی  ــد در ب ــه شــما بای ــام Wander اســت ک ــه ن ب
در نقــش او قــرار بگیریــد. او بــرای دوبــاره زنــده 
کــردن معشــوقه اش بــه نــام Mono، بــه همــراه 
 Forbidden بــه  قــدم   Agro وفــادارش  اســب 
Land یــا ســرزمین ممنوعــه می گــذارد. شــخصیت 
پــردازی، داســتان و روایــت آن در بــازی بــا وجــود 
ایــن کــه تعــداد شــخصیت هــای حاضــر در آن 
اصــا زیــاد نیســت، بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
صــورت پذیرفتــه اســت و از ایــن نظــر نیــز ماننــد 
ســایر بخــش هــای بــازی شــاهد یــک شــاهکار 
و  پیشــه  عاشــق   جوانــی   Wander هســتیم. 
بســیار شــجاع اســت کــه کامــا بــار احساســی 
ایــن درام  بــه دوش می کشــد و در  را  داســتان 
بــه  را  تلــخ و ســیاه، فداکارانــه خــود  عاشــقانه 
دســت عشــق می ســپارد. Dormin نیــز کــه کمــی 
جلوتــر در مــورد نقــش وی در داســتان بــازی بــرای 

شــما صحبــت خواهیــم کــرد یکــی از برتریــن و بــه 
یادماندنــی تریــن شــخصیت هــای منفــی در بــازی 
هــای رایانــه ای قلمــداد می شــود و شــخصیت 
پــردازی، صداگــذاری، شــکل ظاهــری و رفتــارش 
ــا شــخصیتی بســیار خــاص  باعــث شــده اســت ت
و منحصــر بــه فــرد را شــاهد باشــیم. در مــورد 
داســتان  رونــد  گفــت  می تــوان  بــازی  داســتان 
و روایــت آن یــک درام ســیاه و تلــخ اســت کــه 
ســازندگان بــا هنرمنــدی هــر چــه تمــام تــر آن را 
بــا الیــه ای زیبــا از عشــق، تحویــل مخاطــب مــی  
دهنــد. شــخصیت اصلــی بــازی در طــول پیشــروی 
در مســیر داســتانی بــازی، کمــک هایــی از طــرف 
یــک ماهیــت وجــودی مرمــوز کــه بعــدا می فهمیــد 
در  می کنــد.  دریافــت  اســت   Dormin وی  نــام 
توانایــی   Dormin کــه  اســت  آمــده  افســانه ها 
همیــن  و  داراســت  را  مــردگان  نمــودن  زنــده 
ــن  ــه ای ــی ب ــل ســفر شــخصیت اصل موضــوع دلی
ســرزمین مخــوف اســت. در طــول بــازی در زمــان 
 Dormin هایــی شــاید اشــتباها فکــر کنیــد کــه
ــد  ــا خــوب خواهی ــک موجــود بهشــتی اســت ام ی
ــد ایــن کــذب محــض اســت. وی مجموعــه  فهمی
ای قدرتمنــد از چندیــن روح بــوده اســت کــه تکــه 
 colossi تکــه شــده و هــر روح درون یــک غــول یــا
گیــر افتــاده اســت. حتــی او طــوری حــرف می زنــد 

کــه انــگار چنــد نفــر اســت و حتــی بــرای خــود 
هنــگام  در  اســتفاده می کنــد.  »مــا«  از ضمیــر 
بــازی مــدام صــدای Dormin را می شــنویم کــه 
بارهــا  و  بارهــا  و  می زنــد  نهیــب   Wander بــه 
احیــای عشــقش،  بــرای  او  می گویــد ماموریــت 
شــامل عواقــب ســنگینی بــرای او خواهــد بــود 
پــای  و  را می پذیــرد  آن  هــم  بــاز   Wander امــا 
بــه میــدان نبــرد بــا colossi هــا می گــذارد. اگــر 
Wander بتوانــد شــانزده کولوســی عظیــم را از 
پــای در آورد شــاهد زنــده شــدن عشــق خواهــد 
بــود و همیــن موضــوع انگیــزه وی بــرای ادامــه 
مســیر اســت. او یک شمشــیر باســتانی در اختیار 
ــا ســاحی در دنیاســت کــه قابلیــت  دارد کــه تنه
از بیــن بــردن کولوســی ها را داراســت. بــا از پــای 
در آوردن هــر یــک از ایــن غــول هــا، یــک ماهیــت 
 Wander ســیاه رنــگ و ســایه ماننــد وارد بــدن
شــده و در واقــع وی مــدام کامــل تــر می شــود. در 
نهایــت بایــد گفــت بــدون شــک داســتان و روایــت 
فــوق العــاده عالــی و بــه نوعــی مخــوف بــازی بــه 
همــراه شــخصیت هــای عمیــق، یکــی از دالیــل 
اصلــی موفقیــت بــازی کاســیک و همیــن طــور 
Shadow of The Colossus Remake اســت. 

عشق عزیزتر از جان...
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پــر واضــح اســت کــه در یــک بــازی ریمیــک، 
ــان و  ــن موضوعــی کــه توســط مخاطب ــی تری اصل
منتقدیــن مــورد بررســی قــرار می گیــرد تغییــرات 
در جلــوه هــای بصــری بــازی اســت، مخصوصــا 
وقتــی کــه یــک بــازی نســل ششــم بــرای نســل 
ــه ریمســتر( شــده باشــد ایــن  هشــتم ریمیــک )ن
بگذاریــد  شــد.  خواهــد  نیــز  بیشــتر  توجهــات 
بــازی  خیلــی خاصــه بگویــم؛ همــان قــدر کــه 
 Shadow of The Colossus ششــمی  نســل 
العــاده  فــوق  بصــری  لحــاظ  از  خــود  زمــان  در 
نســخه  حــاال  می شــد،  محســوب  شــاهکار  و 
نیــز   Shadow of The Colossus Remake
نســل  هــای  بــازی  زیباتریــن  از  یکــی  زمــره  در 
هشــتم مخصوصــا از دیــدگاه هنــری بــه حســاب 
می آیــد و کار ســازندگان نســخه ریمیــک یعنــی 
غایــت  بــه  زمینــه  ایــن  در   Bluepoint Games
 Bluepoint اســتودیو  اســت.   تحســین  قابــل 
ــه ریمیــک و  ــای واقعــی در زمین ــه معن Games ب
ریمســتر کــردن عناویــن شــاهکار و بــزرگ ســونی، 
فــوق العــاده کاربلــد و توانمنــد هســتند و طــوری 
کاســیکی  بــازی  ارزش  از  کــه  می کننــد  عمــل 
کــه دارنــد بازســازی می کننــد، در نســخه نســل 
جدیــد هــم ذره ای کــم نشــود و مجــددا همــان 
اعتبــار و منزلــت را بــه ماننــد عنــوان اصلــی خــود 
در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای پیــدا نمایــد. در 
برتریــن  ریمیــک  کار  گفــت  می تــوان  حقیقــت 
بــازی هــای ســونی کــه در نســل هشــتم منتشــر 
شــده انــد را ایــن اســتودیو برعهــده داشــته اســت 
و بــرای اثبــات ایــن موضــوع نیــز کافــی اســت تــا از 
 Shadow of The Colossus Remake دو بــازی
و Uncharted: Nathan Drake Collection یــاد 
بــازی هــای پلــی  کنیــم کــه هــر دو از بهتریــن 
استیشــن 4 بــه حســاب می آینــد. هــر مــوردی 
 Shadow of The کــه بــه مســائل بصــری بــازی
نســخه  در  اســت  می شــده  مربــوط   Colossus
و  خلــق  نــو  از  و  کــرده  تغییــر  کامــا  ریمیــک 
بازســازی شــده اســت و حتــی ریزتریــن جزییــات 
گرافیکــی و تکســچرها و بافت هــا و ســایه زنــی و 
نورپــردازی نیــز در نســخه ریمیــک از قلــم نیافتاده 
ــار ارتقــا  ــد. درکن ــو خلــق شــده ان ــد و کامــا از ن ان
تکســچرها،  کیفیــت  چشــمگیر  بســیار  یافتــن 
Shadow of The Colossus Remake در زمینه 

اجــرا بــر روی پلــی استیشــن 4 نیــز بســیار بســیار 
بــا ثبــات و عــاری از هــر گونــه مشــکل اســت و 
مثــل  هایــی  ضعــف  بــا  بــازی  در  هرگــز  شــما 
ــم  ــرخ فری ــا افــت ن ــزاری بافت هــا ی ــر دربارگ تاخی
و مــواردی از ایــن دســت روبــرو نخواهیــد شــد. در 
 Shadow of The Colossus واقــع بایــد بگوییــم
Remake کا یــک بــازی جدیــد و »کامــا« نســل 
هشــتمی اســت و موضــوع ارتقــای گرافیکــی در 
ایــن عنــوان خیلــی فراتــر از بــاال بــردن وضــوح 
ــر و کارهــای کوچکــی اســت کــه در نســخه  تصوی
می بینیــم.    روزهــا  ایــن  شــده  ریمســتر  هــای 
دنیــای بــازی در ایــن نســخه بســیار زیباتــر بــه 
نظــر می رســد و اســب ســواری در دنیــای بــزرگ 
آن  بــا   Shadow of The Colossus Remake
گرافیــک زیبــا و حرکــت یــال هــای Agro، یکــی 
از زیباتریــن تجربیــات بصــری اســت کــه تــا بــه 
امــروز مشــاهده و تجربــه کــرده ایــم. مطمئــن 
بــازی و در  باشــید کــه بارهــا و بارهــا در طــول 
نقــاط مختلــف دنیــای آن و حتــی وســط  مبــارزات 
بــا کلوســی ها توقــف خواهیــد کــرد و اســکرین 
شــات می گیریــد و زیبایــی شــگفت انگیــز ایــن 
شــاهکار را تحســین کــرده و محــو زیبایــی و ابهــت 

تــک تــک طراحــی هــای بــازی می شــوید. 
دنیــای  الجثــه  عظیــم  هــای  غــول  طراحــی 
زیبایــی  نهایــت  یــا همــان کلوســی ها در  بــازی 
و عظمــت و تنــوع انجــام گرفتــه اســت و نظیــر 
آن هــا را تــا بــه امــروز هیــچ گاه و در هیــچ بــازی 
دیگــری مشــاهده نکــرده ایــم و همیــن موضــوع 
هــم یکــی از دالیــل اصلــی خــاص و منحصــر بــه 
فــرد بــودن ایــن شــاهکار زیباســت. جالــب اســت 

بدانیــد کــه طراحــی کلوســی ها در بــازی بــه حــدی 
شــگفت انگیــز و بــا عظمــت اســت کــه اصــا و 
ابــدا حــس خوبــی هنــگام مبــارزه و کشــتن آن هــا 
نداریــد و انــگار خودتــان می دانیــد کــه کار خوبــی 
نمــی کنیــد و حتــی عــذاب وجــدان می گیریــد کــه 
چنیــن موجــودات عظیــم و پرابهــت و افســانه ای 
ــک  ــه طراحــی وگرافی ــد. در زمین ــن می بری را از بی
 Shadow of The Colossus در  هنــری 
عناویــن  شــاهکارترین  از  یکــی  بــا   Remake
ایــن گونــه  تــا  تاریــخ طــرف هســتیم. بگذاریــد 
ــم. نســخه نســل ششــمی  موضــوع را روشــن کن
و کاســیک Shadow of The Colossus هنــوز 
ــادی از  ــوز اســت از تعــداد بســیار زی هــم کــه هن
عناویــن نســل جدیــد برتــر و شــگفت انگیــز تــر 
اســت، حــاال خودتــان تصــور کنیــد کــه وقتــی ایــن 
و  دنیــا  روز  تکنولــوژی  از  طراحــی هــای هنــری 
نســل هشــتم اســتفاده کننــد تــا بازســازی شــوند، 
ــق می شــود و شــاهد چــه  ــی خل دیگــر چــه عنوان
طراحــی هنــری خواهیــم بــود. ایــن دقیقــا اتفاقــی 
 Shadow of The Colossus اســت که درنســخه
وقتــی  حقیقــت  در  اســت.  داده  رخ   Remake
اکنــون ایــن بــازی را در نســل هشــتم می بینیــم 
تــازه می توانیــم درک کنیــم کــه حــس کســانی 
کــه اولیــن بــار در نســل ششــم ایــن بــازی را در 
کنســول پلــی استیشــن 2 خــود گذاشــته انــد و 
باالتریــن گرافیــک ممکــن در آن زمــان را دیــده 
انــد، چطــور بــوده اســت و حــاال بیشــتر می فهمیــم 
ــازی در آن زمــان چــه  کــه طراحــان اصلــی ایــن ب

ــد. ــق نمــوده ان ــی خل ــا و چــه موجودات دنی

در لباس نسل هشتم جلوه دیگری دارد...
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 Shadow مــی توانیــم بگوییــم گیــم پلی عنــوان
of The Colossus هنــوز هــم کــه هنــوز اســت 
مشــابهی در دنیــا نــدارد و بــرای خیلی هــا عجیــب 
فایــت،  بــاس   ۱۶ می شــنوند  کــه  وقتــی  اســت 
تمــام گیــم پلــی ایــن عنــوان اســت و هیچ دشــمن 
معمولــی و ضعیــف و .. قبــل از رســیدن بــه بــاس 
شــاید  برخــی  واقــع  در  نــدارد.  وجــود  بــازی  در 
فکــر کننــد کــه خــب چنیــن عنوانــی قاعدتــا بایــد 
خســته کننــده شــود زیــرا اصــا رونــدی مطابــق بــا 
بــازی هــای رایــج نــدارد ولــی خــب اینجاســت کــه 
فــرق یــک بازیســاز نابغــه بــا دیگــران مشــخص 
می گــردد. ســاخت یــک بــازی خــوب و موفــق کــه 
تنهــا شــامل بــاس فایــت باشــد در حالــت عــادی 
نیــز بــه دلیــل آن کــه خــارج از عــرف اســت و دارد 
هنجــار شــکنی می کنــد، بســیار ســخت و طاقــت 
فرســا و و در واقــع یــک ریســک بــزرگ اســت، چــه 
ــی ســاخته شــود و  ــن عنوان ــه چنی ــه آن ک رســد ب
تبدیــل بــه یکــی از برتریــن عناویــن تاریــخ نیــز 
بشــود کــه آقــای فامیتــو اوئــدا و تیــم هنرمنــدش 
از پــس ایــن کار بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــر 
آمــده انــد. زمانــی کــه بــه میــدان نبــرد بــا ایــن 
کلوســی ها وارد می شــوید آنــگاه اســت کــه تمــام 
افــکار منفــی شــما در مــورد ایــن کــه بــازی ممکــن 
اســت تکــراری شــود و ... رنــگ می بازنــد و متوجــه 
بــرای  باس هــا  ایــن  از  یــک  هــر  کــه  می شــوید 
خــود دنیایــی از گیــم پلــی اســت و از بررســی و 
تحقیــق و یافتــن ضعــف دشــمن تــا کلــی المــان 
و مراحــل پلتفرمینــگ و اســب ســواری و شمشــیر 
زنــی و تیرانــدازی بــا کمــان و ... همــه و همــه در 
مبــارزه بــا فقــط یکــی از ایــن کلوســی ها وجــود 
دارد و حــاال حســاب کنیــد کــه بایــد بــا 16 کلوســی 
عظیــم  بجنگیــد کــه هــر کــدام از زمیــن تــا آســمان 
بــا هــم متفــاوت هســتند و از همــه نظــر گیــم 
پلــی متنوعــی را در اختیــار شــما قــرار می دهنــد.  
بگذاریــد تــا بیشــتر در مــورد دشــمنان )کلوســی 
هــا( یــا همــان بــاس هــای غــول پیکــر ایــن عنــوان 
  )  colossi( کلوســی ها  ایــن  کنیــم.  صحبــت 
موجوداتــی بســیار عظیــم و شــگفت انگیــز و گاهــا 
بــه انــدازه یــک آســمان خــراش بلنــد هســتند کــه 
در اشــکال بدنــی گوناگونــی از کلوســی شــبیه بــه 
انســان گرفتــه تــا فــرم هــای حیوانــات، پرنــده، 
دارنــد  وجــود  بــازی  در   ... و  دریایــی  خزنــده، 

ــرواز  ــا در آســمان پ ــوده ی ــر آب ب ــه گاهــا در زی ک
می کننــد و یــا حتــی در زیــر شــن هــای صحــرا 
زندگــی می کننــد.  شــما بایــد در مبارزاتــی بســیار 
متنــوع، بــه یادماندنــی و چالــش برانگیــز، نقطــه 
ضعــف ایــن هیوالهــا را پیــدا کــرده و آن هــا را 
از پــای در آوریــد تــا بــا شکســت هــر کــدام، یــک 
قــدم بــه زنــده کــردن عشــقتان نزدیــک تــر شــوید. 
در واقــع یافتــن نقطــه ضعــف هــر کــدام از ایــن 
و  هاســت  آن  شکســت  اصلــی  کلیــد  باس هــا 
خــود همیــن بخــش گاهــا کلــی زمــان می بــرد تــا 
ــد، در  ــم و قدرتمن متوجــه شــوید یــک غــول عظی
چــه نقطــه ای از بــدن ضربــه پذیــر اســت و بایــد 
در چــه موقعــی ضربــه را وارد کنیــد و اصــا بایــد 
کجــا بایســتید تــا بتوانیــد ضربــه را بــه جــای دقیــق 

وارد نماییــد.
 درواقــع  روش شکســت دادن هــر کــدام از 
ایــن غول هــا بســیار متفــاوت و خاقانــه اســت و 
ــی و  ــوع بســیار عال همیــن مــوارد هســتند کــه تن
جذابــی را بــه بــازی می بخشــند و ســبب می شــوند 
ــا یــک بــاس و شکســت او، از هیــچ  ــارزه ب کــه مب
ــا کلوســی  ــرد ب ــه نب نظــر حتــی ذره ای شــباهت ب
ای  لحظــه  بــرای  حتــی  و  باشــد  نداشــته  دیگــر 
حــس تکــراری شــدن گیــم پلــی را نداشــته باشــید. 
مثــا در یــک نبــرد بایــد از بــدن عظیــم و بســیار 
رســیده  آســمان  تــا  کــه  کلوســی  یــک  مرتفــع  
اســت، بــاال رفتــه و روی ســر او برســید تــا بتوانیــد 
بــا فــرو کــردن شمشــیرتان در یــک بخــش از ســر 

وی، ایــن موجــود غــول پیکــر را از پــای در آوریــد. 
ــرت  ــاال پ ــن مســیر بارهــا و بارهــا از ب ــه در ای البت
می شــوید و اشــتباه می کنیــد تــا نهایتــا بتوانیــد 
را  انگیــز  شــگفت  هــای  کلوســی  ایــن  از  یکــی 
شکســت دهیــد و واقعــا هــم کــه شکســت آن هــا 
فــوق العــاده نفــس گیــر اســت. در مــورد نســخه 
کاســیک Shadow of The Colossus می تــوان 
گفــت شــاید تنهــا ضعفــی کــه در گیــم پلــی آن 
لبــه  دادن  عــدم تشــخیص  مشــاهده می شــد، 
صحیــح بــرای گرفتــن، در هنــگام بــاال رفتتــن از 
بــدن کلوســی هــای عظیــم بــود کــه خوشــبختانه 
 Shadow of همیــن یــک مــورد ریــز نیــز اکنــون در
The Colossus Remake بــه ســبب دارا بــودن 
گرافیــک نســل هشــتمی رفــع شــده اســت و حــاال 
بــا راحتــی بیشــتر می توانیــد مســیر بــاال رفتــن 
نماییــد.  پیــدا  کلوســی ها  بــدن  روی  را  صحیــح 
مــورد  در  جالــب  نکتــه  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
 Shadow of The Colossus بــازی  پلــی  گیــم 
نســل  دو  کــه  بــازی  کــه  اســت  ایــن   Remake
قبــل در نســل ششــم بــازی هــای رایانــه ای گیــم 
پلــی خاقانــه ای داشــته اســت، اکنــون در نســل 
هشــتم و بعــد از ســال ها نیــز هنــوز هــم همــان 
قدرگیــم پلــی ایــن عنــوان خاقانــه اســت و هیــچ 
 Shadow of بــازی را در ایــن همــه ســال مشــابه
ــن نشــان از  ــه ای ــم ک The Colossus نداشــته ای
نبــوغ بــاالی ســازندگان ایــن عنــوان اســت کــه یــک 
شــاهکار بــدون تاریــخ انقضــا را خلــق نمــوده انــد. 

بر قله تنوع و جذابیت...
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در یــک کام بــه بخــش صداگذاری و موســیقی 
نیــز   Shadow of The Colossus Remake
ماننــد ســایر بخش هــا چیــزی بــه غیــر از لقــب 
ــی کــه  ــوان اطــاق کــرد. عنوان شــاهکار را نمــی ت
نقــص اســت،  بــدون  بــازی  یــک  بــارز  مصــداق 
قطعــا صداگــذاری و موســیقی هایــش هــم بایــد 
بــه  درســت  باشــند.  العــاده  فــوق  و  نظیــر  بــی 
ماننــد بخــش بصــری بــازی، کیفیــت صداگــذاری 
هــای بــازی نیــز در نســخه ریمیــک نســبت بــه 
یافتــه  چشــمگیری  ارتقــای  کاســیک،  عنــوان 
اســت.  صداگــذاری هــای محیطــی بــازی ماننــد 
ــا  صــدای دویــدن و حرکــت اســب و... بســیار زیب
و بــا کیفیــت هســتند و از ســوی دیگــر در بخــش 
نیزشــاهد  بــازی  هــای  شــخصیت  صداگــذاری 
عملکــردی فــوق العــاده هســتیم. همــان طــور 
ام  کــرده  عــرض  شــما  خدمــت  قبــا  کــه  هــم 
ــازی جایــی بیشــتر نمــود  »اهمیــت صداگــذاری ب
 Shadow of The در  بدانیــم  کــه  می یابــد 
و  پخــش کات ســین ها  زمــان  تنهــا   Colossus
مبــارزه بــا کلوســی ها شــاهد پخــش موســیقی 
معبــد هســتیم  در  کــه  مــواردی  در  و  هســتیم 
یــا در دنیــای بــازی در حــال حرکــت و گشــت و 
گــذار هســتیم تنهــا صــدای پروتاگونیســت بــازی، 

اســب او و محیــط اطــراف وی را می شــنویم کــه 
ــه  ــذاری بســیار بیشــتر ب ــن خاطــر صداگ ــه همی ب
چشــم می آیــد. طبیعــت بــاز و گســترده دنیــای 
بــازی و »کمبــود زندگــی« کــه در آن بــه وضــوح 
جریــان دارد، در ترکیــب بــا اســتفاده محــدود و 
هوشــمندانه از موســیقی، باعــث هــر چــه بیشــتر 
هماهنــگ شــدن اتمســفر دنیــای بــازی بــا فضــای 
ایــن  کــه  اســت  شــده  آن  روایــت  و  داســتان 

موضوعــی فــوق العــاده اســت .«
 Shadow of The ســاندترک  و  موســیقی   

بهتــر  و  آن  صداگــذاری  ماننــد  نیــز   Colossus
آن  هــای  بخــش  همــه  ماننــد  بگوییــم  اســت 
شــگفت انگیــز و شــنیدنی هســتند و از قطعاتــی 
زیبــا تشــکیل شــده  و  العــاده احساســی  فــوق 
ــگار کلــی حــرف در مــورد  اســت کــه هــر کــدام ان
دنیــای بــازی و سرنوشــت شــخصیت اصلــی آن 
بــه همــراه دارنــد و بــه نوعــی انــگار نوایــی اســت 
ــی از غــم انباشــته شــده در ســینه  ــه از روی تل ک
بــر می خیــزد و ارزش بارهــا و بارهــا گــوش دادن 

داراســت. را 

آوای سوزناک عشق...
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بایــد  تعصبــی  و  اغــراق  گونــه  هیــچ  بــدون 
 Shadow of the کــه  کنــم  عــرض  خدمتتــان 
بــازی  بــه معنــای واقعــی   Colossus Remake
عناوینــی  آن  از  و  اســت  نقصــی«  »بــدون 
امتیــاز  معنــی صحیــح  کــه  می شــود  محســوب 
کامــل هســتند و حتــی بــا ســخت گیــری هــم، 
بــاز امتیازشــان می توانــد کامــل باشــد چــرا کــه 
حتــی مشــکات ریــز و کوچکــی هــم ندارنــد. در 
واقــع اگــر بــازی اصلــی هــم یکــی دو مشــکل ریــز 
داشــت کــه در متــن اشــاره شــد، اکنــون در نســخه 
Shadow of the Colossus Remake همان هــا 
هــم )مثــل تشــخیص صحیــح و واضــح لبه هــا 
ــدن کلوســی هــا( رفــع  ــن از ب ــاال رفت ــگام ب در هن
شــده انــد تــا شــاهد عنوانــی بــدون نقــص باشــیم.  
بــرای    Shadow of The Colossus Remake
بازیبــازان قدیمــی تــر کــه عنــوان اصلــی را تجربــه 
بــی  تجدیــد خاطــره  یــک  انــد می توانــد  نمــوده 
نظیــر بــا کیفیــت نســل هشــتم باشــد تــا یادمــان 
و هنــگام تجربــه   2 استیشــن  پلــی  بیایــد روی 
ایــن عنــوان چــه حســی داشــتیم. بــرای بازیبــازان 
جدیدتــر هــم کــه عنــوان اصلــی را بــازی نکــرده 
 Shadow of The Colossus  تجربــه کــه  انــد 
ــرا  ــن کارهاســت زی Remake یکــی از واجــب تری
را نخواهنــد  دیگــر هیــچ گاه چنیــن شــاهکاری 
ــی خــوش شــانس هســتند کــه یکــی  ــد و خیل دی
بــه  کیفیتــی  بــا  تاریــخ  هــای  بــازی  برتریــن  از 
انــدازه خــود بــازی اصلــی، ریمیــک شــده اســت 
تجربــه  نــاب  طعــم  تــا  دارنــد  فرصــت  آن هــا  و 

 Shadow of the نــام  بــه  شــاهکاری  اول  بــار 
Colossus را بــا کیفیــت بصــری نســل هشــتم 
بچشــند و بافاصلــه خواهنــد فهمیــد کــه ایــن 
بــازی قطعــا از هــم اکنــون یکــی از برتریــن بــازی 
ایــن  معنــی  و  بــود  خواهــد   2018 ســال  هــای 
جملــه کــه »برخــی آثــار شــاهکار هنــری در طــول 
زمــان هرگــز رنــگ کهنگــی بــه خــود نمــی گیرنــد« 
را درک خواهنــد کــرد. بســیار کــم تعدادنــد تعــداد 
عناویــن ریمیــک یــا ریمســتری کــه بــر اســاس یــک 
بــازی بــی نظیــر کاســیک توســعه یافتــه باشــند و 
ــی،  ــازی قدیمــی و اصل ــدازه خــود ب ــه ان ــد ب بتوانن
فقــط  ایــن  واقــع  در  نماینــد.  کســب  منزلــت 
بــه بازی هــا نیســت و حتــی در قیلــم  مختــص 
و ســینما نیــز بــه نوعــی همینطــور اســت. انــگار 
کــه حســی در مــا وجــود دارد کــه مــدام بــه مــا 
می گویــد »ایــن اصــا مثــل بــازی یــا فیلــم  قدیمی 
اش نیســت« و »قدیــم بهتــر بــود.« ایــن قدرتــی 
اســت کــه حــس نوســتالژی دارد و بــه نوعــی ایــن 
حــس بــر تمــام مــردم دنیــا حکومــت می کنــد و 
ــده مســتثنی نیســتند و  ــز از ایــن قائ ــازان نی بازیب
همیشــه می گوییــم قدیــم همــه بازی هــا بهتــر 
بــود. البتــه در ایــن زمینــه خــاص، دالیــل دیگــری 
هــم ماننــد ضعیــف بازســازی شــدن و مشــکات 
فنــی نســخه ریمســتر و... نیــز می تواننــد در بهتــر 
دانســتن نســخه کاســیک بــازی نقــش مهمــی 
کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  باشــند.  داشــته 
اکنــون بایــد ارزش خیلــی زیــادی بــرای نســخه ای 
Shadow of The Colossus Remake  ماننــد

قائــل باشــیم کــه توانســته اســت بــا همــان ارزش 
نســخه کاســیک و نســل ششــمی بــازی کــه یکــی 
از برتریــن عناویــن تاریــخ اســت، برابــری نمایــد 
منتقــدان  و  بازیبــازان  نوســتالژی  حــس  بــر  و 
آیــد. داســتان و روایــت، شــخصیت  نیــز فائــق 
پــردازی، ارتقــای بصــری، گرافیــک فنــی، طراحــی 
ــارزات، تنــوع گیــم پلــی،  هنــری، گیــم پلــی و مب
چیــزی  هــر  خاصــه  و  موســیقی  صداگــذاری، 
 Shadow of The Colossus عنــوان  در  کــه 
و  دقــت  بیشــترین  بــا  دارد  وجــود   Remake
کیفیــت در بــازی قــرار گرفتــه اســت و در واقــع 
ــرای  ــده را ب ــاال برن تمامــی ایــن بخش هــا نقــش ب
یکدیگــر ایفــا می کننــد و هــر کــدام در ترکیــب بــا 
دیگــر بخــش هــا، تاثیرگــذاری بــازی را چنــد برابــر 
بایــد خدمــت شــما  نیــز  نهایــت  در  می نماینــد. 
عزیــزان عــرض کنــم کــه چــه در نســل ششــم 
Shadow of the Colossus را تجربــه کــرده ایــد 
و چــه تاکنــون طعــم شــیرین تجربــه ایــن شــاهکار 
 Shadow را نچشــیده ایــد، شــک نکنیــد کــه بایــد
of the Colossus Remake را بــازی کنیــد، زیــرا 
حیــف اســت خــود را از تجربــه یکــی از برتریــن 
بــازی هــای تاریــخ، آن هــم حــاال کــه بــا جلــوه 
هــای بصــری نســل هشــتم در اختیارتــان قــرار 

گرفتــه اســت، محــروم نماییــد.   

تاریخ به داشتنت می بالد...

داستان عشقی زیبا و تراژیک، روایت عالی و درام گونه، 
پروتاگونیست و آنتاگونیست بسیار جذاب و دوست داشتنی، 

دنیایی فوق العاده خاص و زیبا با طراحی عالی، طراحی هنری 
شگفت انگیز کلوسی ها، گیم پلی خاص و جذاب که بسیار 

متنوع و هیجان انگیز و گاها دشوار است، موسیقی فوق 
العاده زیبا و روح نواز

مشاهده نمی شود
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یکی چپ، یکی راست
 لـــــگد تو صــــــورت!

نقد و بررسی

محمدحسین باجالن
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ناشــران  بزرگتریــن  از  یکــی   EA بــدون شــک 
ــه هیــچ شــک  صنعــت گیــم اســت. در ایــن جمل
 EA و تردیــدی وجــود نــدارد و مهــم نیســت کــه
چــه مقــدار خــراب کاری بکنــد، در هــر صــورت 
ــه راحتــی  ــد ب ــزرگ شــده اســت کــه بتوان آنقــدر ب
از هــر منجابــی کــه خــودش بــرای خــود درســت 
کــرده اســت خــارج شــود. البتــه همــه چیــز در 
جبهــه EA اینقدر هــا  هــم کثیــف و بــد بــه نظــر 
نمــی رســد. از ســمتی بــه دلیــل عظمــت شــرکت، 
ایــن مجموعــه تــوان آن را دارد کــه بــه راحتــی هــر 
ایــده ای را بــه یــک بــازی جدیــد تبدیــل کنــد. در 
ــوان  ــه عن ــه بخــش ورزشــی EA ب ــان البت ــن می ای
یکــی از بهتریــن و در عیــن حــال محبــوب تریــن 
بخش هــا ی ایــن شــرکت ســال ها  اســت کــه بــه 
فرآینــد تبدیــل ورزش هــا  بــه بازی هــا ی رایانــه ای 
فعالیــت دارد و بــا وجــود عرضــه ســالیانه چندیــن 
 FIFA، NFL، NHL عنــوان محبــوب ماننــد ســری
ریــز و درشــت دیگــر  و چندیــن و چنــد عنــوان 
تقریبــا مــی توانــد هــر قشــری از بــازی بــازان و بــا 
ــرای ســاعت ها  ســرگرم  هــر ســلیقه ورزشــی را ب

ــه دارد. نگ
عیــن  در  و  نســل هشــتم  رســیدن  بــا  البتــه 
حــال محبــوب شــدن تدریجــی یــک ورزش خشــن 
ــه کار شــد و در  ــد، EA هــم ســریع دســت ب جدی
اولیــن قــدم حــق ســاخت بازی هــا ی رایانــه ای 
ایــن مجموعــه را خریــداری کــرد و بــا کمــک قــدرت 
پردازشــی عظیــم اضافــه شــده بــه نســل جدیــد 
بــه ســرعت دســت بــه ســاخت یــک عنــوان فــوق 
العــاده و جدیــد زد. بــازی جدیــد UFC نــام گرفــت 
و حــاال بــه مناســبت عرضــه ســومین نســخه در 
بررســی  بــه  تــا  ایــن مجموعــه شانســی داریــم 
ــه ایــن جــا  ــا ب شــروع یــک مجموعــه جدیــد کــه ت
بســیار هم محبوب شــده اســت، داشــته باشــیم.

مســابقات UFC جــواب دنــدان شــکنی بــود بــه 
ورزشــی بــه نــام کشــتی کــج. کشــتی کــج اســمی 
نمایشــی  ورزش  ایــن  روی  بــر  مــا  کــه  اســت 
گذاشــته ایــم و البتــه کــه خــو آمریکایی هــا  در 

ای  حرفــه  کشــتی  را  آن  اســم  تعجــب  کمــال 
وجــود  بــا  نمایشــی  ورزش  ایــن  انــد!  گذاشــته 
تمــام غول هــا ی بزرگــی و کوچکــی کــه در آن بــه 
نمایــش مــی پردازنــد، چنــدان جــدی تلقــی نمــی 
شــود و فقــط تماشــای 10 دقیقــه از مســابقات 
آن بــم شــما نشــان مــی دهــد کــه همــه چیــز در 
آن جــا از پیــش طراحــی شــده و نمایشــی اســت. 
یــا   UFC مســابقات  البتــه  مقابــل  ســمت  در 
Ultimate Fighting Championship قــرار دارد 
کــه هــم کاپ خــودش را دارد و هــم از پیــش 
طــرح ریــزی شــده نیســت. البتــه چیــزی که ســبب 
ــن دو رشــته مــی شــود، واقعــی  ــی ای ــز اصل تمای
بــودن ضربــات زده شــده بــه همدیگــر اســت کــه 
ســبب شــده اســت تــا بــه حــال چیــزی بالــغ بــر ده 
نفــر جانشــان را در حیــن اجــرای ایــن رقابت هــا  
از دســت بدهنــد. ایــن جــا خبــری از شــوخی و 
نمایــش نیســت. در UFC مبــارزان همدیگــر را تــا 

ســر حــد مــرگ کتــک مــی زننــد.
جدیــدی  چیــز  مجموعــه  ایــن  ی  بازی هــا 
نیســتند و از ســال ها ی PS2 ایــن مجموعــه بیــن 

ــه دســت مــی شــد و  ــف دســت ب ناشــرین مختل
هنــوز هــم خبــری از یــک بــازی خــوب در ایــن 
رقابت هــا  نبــود. تــا زمانــی کــه EA دســت بــه 
کار شــد و موفــق شــد در ســال ها ی اول نســل 
هشــت یکــی خــوش ســاخت ترین هــا ی ایــن 

مجموعــه را عرضــه کنــد.
 نســخه اول و دوم ایــن بــازی بــه ترتیــب در 
ســال ها ی 2014 و 2016 عرضــه شــدند و بــه 
نظــر مــی رســید کــه EA شــاید حداقــل نخواهــد 
البتــه  ایــن عنــوان را ســالیانه عرضــه کنــد کــه 
بــاز هــم اشــتباه مــی کردیــم و تــا زمانــی کــه هــر 
ســود   EA جیــب  بــه  دالر  یــک  حداقــل  چیــزی 
واریــز کنــد، ســالیانه هــم بایــد عرضــه شــود. حــاال 
بــرای ســال 2017 شــاهد عرضــه ســومین نســخه 
از ایــن ســری بودیــم و بایــد دیــد کــه تــا بــه ایــن 
قبلــی  اشــتباهات  از  مقــدار  چــه   EA کار  جــای 
ــه اســت و  خــود در بازی هــا ی قبلــی درس گرفت
مــی توانــد ایــن مجموعــه را بــه جایــی برســاند کــه 

ــه آن رســیده اســت. ــا ب ســری فیف
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ســبک مبــارزات دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه 
در شــماره ها ی قبلــی ســاخت EA هــم مشــاهده 
کــرده بودیــم. پیــش از شــروع نبــرد شــما بایــد از 
مشــت زن هــم کاس روبــروی یکدیگــر اســتفاده 
کنیــد و خبــر خــوب ایــن اســت کــه در کاراکتر هــا 
ــچ کــم کاری نیســتیم.  ــازی شــاهد هی ــل ب ی قاب
بــه ســبک ســایر عناویــن ورزشــی EA ایــن جــا هــم 
ــازی وجــود  ــادی کاراکتــر قابــل ب تعــداد بســیار زی
دارد. تــا بــه اینجــای کار چیــزی در حــدود  صد هــا  
ورزشــکار مختلــف در دو دســته مــردان و زنــان 
و در کاس هــا ی وزنــی فــوق ســنگین تــا فــوق 

ســبک، بــه بــازی تزریــق شــده اســت. 
بــا  تفاوتــی  هیــچ  بــازی  مبــارزات  سیســتم 
ــوز هــم همــان  ــدارد و هن شــماره ها ی پیشــین ن
حــرکات معمــول قبلــی در بــازی قــرار دارد. یکــی 
ســخت  اســت،  وارد  بــازی  کــه  مشــکاتی  از 
بــا  کــه  بــودن نســبی سیســتم مبــارزات اســت 
ترکیــب کلید هــا ی مختلــف حــرکات جدیــد تــر 
بــه وجــود مــی آیــد کــه بــرای پیــروز شــدن ســریع 
در رقابت هــا  بســیار کاربــردی اســت و ایــن در 
شــانس  معمــول  ضربــات  کــه  اســت  حالــی 
ــر روی  ــرای وارد آوردن آســیب اساســی ب کمــی ب
حریــف دارد. ضربه هــا  شــامل همــان ضربــات 
همیشــگی بــا مشــت و لگــد مــی شــود کــه ضربــه 
ــه کمــر تبدیــل  ــه پاییــن و ب ــه دو دســته رو ب ــا ب پ
بــه دو  نیــز  مــی شــود. ضربــات ســاده مشــتی 
حالــت بــه بــدن و رو بــه ســر تقســیم مــی شــود. 
البتــه بــه ســبک شــماره ها ی قبلــی ایــن جــا هــم 
ــات ترکیبــی وجــود دارد کــه جهــت و قــدرت  ضرب
ضربــه بــه وســیله آن هــا  قابــل تغییــر اســت و 

ــا را  ــه پ ــی ضرب ــوان حت ــه وســیله آن هــا  مــی ت ب
بــر روی صــورت حریــف هــم پیــاده کــرد. البتــه 
بســته بــه نــوع مبــارز و کاس وزنــی هــر کــدام 
قــدرت و انیمیشــن خــود را نیــز دارنــد کــه ایــن 
مســئله بــه جذابیــت بــازی بــه شــدت اضافــه مــی 
کنــد. بــرای اجــرای هــر ضربــه شــما بــه نیــروی 
اســتقامت نیــاز داریــد. بــا روانــه کــردن هــر ضربــه 
بــه صــورت موقــت مقــداری از اســتقامت شــما 
کــم مــی شــود و اگــر مقــدار زیــادی اســتقامت 
از دســت بدهیــد، در صــورت ضربــه خــوردن از 
ســوی حریــف، مقــداری از ســامتی کلــی خــود را 
از دســت مــی دهیــد. بــه پایــان رســیدن ســامتی 
ــا شکســت خــوردن در  کل هــم مســاوی اســت ب
نبــرد. هــم چنیــن اگــر مهــارت و شــانس الزمــه 
ــه  ــا چندیــن ضرب را داشــته باشــید، مــی توانیــد ب
مختلــف بــه ســر و صــورت حریــف، بــدون اتــاف 
وقــت او را نــاک آوت کــرده و کار را یــک ســره 

ــد. کنی
در مــود معمولــی بــازی بــا توجــه بــه تعــداد 
ضربه هــا  و محــل اصابــت آن هــا  شــما امتیــاز 
برنــده  بــازی  آخــر  در  کــه  کنیــد  مــی  دریافــت 
کســی اســت کــه بیشــترین ضربــه صحیــح را وارد 
کــرده باشــد. همچنیــن اگــر حوصلــه رقابت هــا 
رقابــت  یــک  ثانــی  در  و  نداریــد  را  طوالنــی  ی 
منطقــی یــا معمــول تــر هــم بخواهیــد مــود نــاک 
آوت وجــود دارد کــه در آن هــر مبــارز فقــط جــای 
برخــورد 10 ضربــه اصلــی را دارد و بــا تمــام شــدن 
آن یــک طــرف نــاک آوت مــی شــود. البتــه مشــکل 
ــر فــک  ــه زی ــه ب ــن اســت کــه ضرب ــن بخــش ای ای
و یــک ضربــه معمولــی مشــت، هــر دو ســطح 

ــد کــه  یکســانی از ســامتی حریــف کــم مــی کنن
بــرای آن هــا یــی عاشــق ضربــات ترکیبــی هســتن 

ــه نظــر مــی رســد. ــر بــدی ب خب
ایــن  بیــن  خاصــی  تفــاوت  نــگاه  اولیــن  در 
ــی خصوصــا 2 شــماره  نســخه و شــماره ها ی قبل
آخــر دیــده نمــی شــود. مود هــا ی بــازی همــان 
مود هــا ی همیشــگی بــرا بــازی آنایــن و آفایــن 
اســت و لــی تفــاوت اصلــی ایجــاد شــده تغییراتــی 
تمرکــز  حــاال  اســت.  بــازی   Carrier بخــش  در 
ــه فضــای فــی مابیــن  اصلــی از روی مســابقات ب
مســابقات منتقــل شــده اســت. در ایــن میــان 
یکــی مهمتریــن گزینه هــا ی افــزوده شــده بخــش 
Gym یــا باشــگاه اســت. در ایــن بخــش شــما مــی 
توانیــد بــا فرســتادن کاراکتــر خــود بــه باشــگاه ها 
ی مختلــف ســبب تقویــت تــوان او در بخش هــا 
ی مختلــف شــوید و او را بــرای رقابت هــا ی آتــی 
آمــاده نگــه داریــد. همچنیــن هــر باشــگاه بســته 
بــه انتخــاب شــما، دارای امکانــات مختلفــی مــی 
درســت  باشــگاه  انتخــاب  نتیجــه  در  کــه  باشــد 
ــد  ــی بای ــن بســیار مهــم مــی باشــد ول ــرای تمری ب
در نظــر داشــت کــه باشــگاه ها ی بهتــر، بــه طــور 
قطــع هزینــه بیشــتری هــم دارنــد کــه ایــن پــول از 
طریــق شــرکت در رقابت هــا  یــا خریــد بــه وســیله 
ــد. نتیجــه اســتفاده  پــول واقعــی بدســت مــی آی
از ایــن باشــگاه ها  بهبــود مشــخصات ورزشــکار 
یــا فراگیــری حــرکات جدیــد اســت کــه  شــما و 
هــر دو بــرای مســابقات، خصوصــا رقابت هــا ی 
ســطح باالتــر بــازی بســیار کاربــردی و در واقــع 

ــاری هســتند. اجب
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بــه ســبک نســخه پیشــین در ایــن شــماره نیــز 
بخــش آلتیمیــت تیــم هــم قرار داده شــده اســت. 
بــه ســبک ســایر آلتیمــت تیم هــا ی EA در اینجــا 
هــم شــاهد توانایــی ارتقــای کاراکتر هــا  و بهبــود 
عملکــرئ آن هــا  بــه وســیله کارت هــا  یــا پرک هــا  
هســتیم. البتــه چیــزی کــه ایــن جــا مجــددا حــس 
بســیار  کنــد حظــور  مــی  فعــال  را  مــا   EA ضــد 
اســت.  ای  برنامــه  درون  ی  خرید هــا  گســترده 
بیــن  کــه  عناویــن  ســایر  خــاف  بــر  بــه  البتــه 
پرداخــت پــول و ارتقــا کاراکتــر، تناســبی نســبی 
قــرار دارد، اینجــا خبــری از ایــن دســت باالنس هــا  
نیســت و هــر چــه بیشــتر پــول بدهیــد همــان 
ــه  ــد. البت ــر پیشــرفت مــی کنی قــدر هــم ســریع ت
 EA ایــن بخــش منفــور و تاریــک تمــام عناویــن
ــه نظــر هــم نمــی رســد کــه EA، حتــی  اســت و ب
پــس از افتضــاح و جنــگ و جــدل بــه وجــود آمــده 
پــس از عرضــه Star Wars Battlefront 2 بــاز 
هــم بخواهــد اندکــی از ایــن حرکــت شــنیع عقــب 

ــد. نشــینی کن
البتــه همچــون ســایر عناویــن ورزشــی در ایــن 
شــماره هــم بخــش چنــد نفــره آنایــن و یــا دو 
نفــره آفایــن هــم قــرار داده شــده اســت کــه هــر 
دو بســیار لــذت بخــش هســتند. تمــام مود هــا  
بــرای هــر دو بخــش موجــود اســت و خبــر خــوب 
 EA آن اســت کــه بــه لطــف ســرور ها ی عالــی

خبــری از لــگ و تاخیــر در ارســال ضربه هــا ی 
شــما بــه ســمت حریــف نیســت و حتــی بــا بــد 
ای  تجربــه  تــوان  مــی  هــم  اینترنت هــا   تریــن 

لــذت بخــش از بــازی داشــت. 
یکــی دبگــر از نقــاط قــوت بــازی، گرافیــک عالــی 
آن بــر روی تمــام پلتفرم هــا  اســت کــه ایــن مهــم 
بــه وســیله محیط هــا ی کوچــک و اســتفاده از یک 
  Ignite موتــور بــازی ســازی قــدرت منــد بــه نــام
برخــورد  تاثیــر  از  جــدای  اســت.  شــده  میســر 
ضربــات بــر روی بــدن مبــارزان و یــا ریــزش خــون 
از آن هــا  و تاثیــر آن روی زمیــن رینــگ، بــه مــدد 
داده،  از  عظیمــی  حجــم  رنــدر   بــه  نیــاز  عــدم 
گرافیــک بــدن مبــارزان بــه شــدت زیبــا طراحــی 
شــده اســت. عــاوه بــر آن کیفیــت ســایه ها  نیــز 
چنــد ســر و گــردن باالتــر از هــر عنــوان دیگــری بــر 
روی کنســول ها ی ایــن نســل قــرار دارد. دیگــر 
نقــط قــوت بــازی هــم گزارشــگری فــوق العــاده 
رقابت هــا  اســت کــه آدرنالیــن دو چندانــی بــرای 
ادامــه رقابــت بــه شــما تزریــق مــی کنــد. البتــه 
تمــام  بــا وجــود  انیمیشــن کاراکتر هــا   حــرکات 
زیبایــی و ظرافــت، هنــوز هــم مقــدا کمــی بــا ایــده 
آل فاصلــه دارد کــه احتمــاال طــی شــماره ها ی 

آتــی ایــن مشــکل نیــز بــر طــرف شــود.
در هــر صــورت هــر چــه کــه باشــد EA قصــد 
ــن  ــه ســبک ســایر عناوی ــز ب ــن ســری را نی دارد ای

ســریالی خــود عرضــه کنــد. از ایــن بــه بعــد بــه 
ایــن  ســالیانه  عرضــه  شــاهد  بایــد  قطــع  طــور 
ــن اســت  ــاوت در ای ــی تف ــوان هــم باشــیم ول عن
کــه بــر خــاف ســری فیفــا، ایــن مجموعــه هنــوز 
ــرده  ــا نک ــرای خــود دســت و پ ــی ب ــدار آنچنان طرف
ســبب  ســالیانه  عرضــه  آن  بــر  عــاوه  اســت. 
بــرای اضافــه شــدن  بــازی  بــه  آســیب رســیدن 
قابلیت هــا ی جدیــد مــی شــود و ممکــن اســت 
کــه ویژگی هــا ی اضافــی حتــی بیشــتر از یکــی 
دو ســال معمــول بــرای اضافــه شــدن بــه بــازی 
از آن همیــن حــاال  زمــان طلــب کننــد. جــدای 
شــماره  بیــن  گیــری  چشــم  ی  تفاوت هــا  هــم 
دوم و ســوم وجــود نــدارد و بــه طــور قطــع همیــن 
ــز ســبب مــی شــود کــه عــده  ــا چی تفاوت هــا ی ن
کمتــری بــرای خریــد ایــن عنــاون اشــتیاق داشــته 
 EA Access باشــند و تنهــا دارنــدگان اشــتراک
مشــتاق  بــازی  ایــن  بــرای   Origin Access یــا 
باشــند. در هــر صــورت تــا بــه ایــن جــا شــماره 
ســوم حداقــل پیشــرفت ها ی خوبــی در جزییــات 
ولــی  اســت  داشــته  قبلــی  شــماره  بــه  نســبت 
معلــوم نیســت ایــن پیشــرفت ادامــه دار باشــد. 
ــد  ــه ایــن ســری جدی ــد فعــا ب در هــر صــورت بای
ی  ویژگی هــا  افــزودن  بــا  بتوانــد  تــا  داد  زمــان 
جدیــد، خــود را بــه اســتاندارد های فیفــا برســاند.

گرافیک خیره کننده
سیستم مبارزات جذاب

انیمیشن ها ی فوق العاده روان و زیبا
بخش ها ی جانبی افزوده شده به بازی

اشباع بازی با پرداخت ها ی درون برنامه ای
کم بودن نسبی محتوای بازی نسبت به قیمت

سناریوی سریالی شدن این مجموعه 
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چند تا لوت باکس مال من
هر چی که دارم مال تو
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ســال  کــه  بازی هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
 Star بــازی  شــد،  عرضــه  میــادی   2017
ژانــر  در  بــازی ای  بــود.   Wars Battlefront 2
شــوتر فضایــی، کــه توســط موتــور بازی ســازی 
بــر  و  شــده  ســاخته  بایــت  فراســت  قدرتمنــد 
 Xbox One هشــتمی  نســل  پلتفرم هــای  روی 
Play Station 4 ، و البتــه رایانه هــای شــخصی 
اســت.  شــده  عرضــه   )Microsoft Windows(
اخبــار  صــدر  در  مدت هــا  تــا  کــه  عنــوان  ایــن 
دنیــای بازی هــای رایانــه ای بــود،  بــا حواشــی ای 
کــه داشــت، هــم بــه فــروش خــود لطمــه زد و 
دنبــال  بــه  کــه  را  بازی ســازی  از  جریانــی  هــم 
پرداخت هــای  راه  از  بیشــتر،  درآمــد  کســب 
درون برنامــه ای بــود، شــدیداً تحــت تأثیــر خــود 
قــرار داد. راســتش را بخواهیــد در ایــن مقالــه 
ســعی خواهــد شــد تــا حــد امــکان انصــاف رعایــت 
شــده و بــه تمــام جنبه هــای مثبــت و منفــی بــازی 
پرداختــه شــود. امــا خــب هنگامــی کــه ایــن عنوان 
در ســایت معتبــر متاکریتیــک در بخــش نظــرات 
کاربــران یــا همــان User Score بــا حــدود 7500 
رأی، از ده امتیــاز، نمــره وحشــتناک 1 را از آن 
خــود می کنــد )کــه بــا هــر متــر و معیــاری حســاب 
کنیــم، حقــش نیســت( مطمئنــاً یــک جــای کار 
کــه  گیمرهــا  قهرآلــود  واکنــش  ایــن  می لنگــد. 
نمایــان  هــم  بــازی  فــروش  در  طبیعتــاً  خــب 
بــود، وقتــی مهم تــر و حســاس تر می شــود کــه 
نیــروی  ســه  کار  ثمــره  و  نتیجــه  بــازی  بدانیــم 
هــم  کــدام  هــر  کــه  اســت  قــوی  و  قدرتمنــد 
یــک  موفقیــت  ضامــن  تنهایــی  بــه  می تواننــد، 
ــد پشــت  ــروی قدرتمن ــازی باشــند. نخســتین نی ب
بــازی، برنــد معتبــر و پرطرفــدار Star Wars یــا 
چــرا  کــه  )مانــدم  ســتاره ای  جنگ هــای  همــان 
شــده!(  ترجمــه  ســتارگان  جنــگ  عبــارت،  ایــن 
اســت. چندیــن و چنــد فیلــم پرفــروش و بــازی 
موفــق و کتاب هــا و کمیک هــا و انیمیشــن های 
تلویزیونــی و کارت هــای بــازی و اســباب بازی ها و 
اکشــن فیگورهــای مختلــف از ایــن برنــد، همگــی 
قدرتمنــد  و  عظیــم  تجــاری  دنیــای  یــک  گــواه 
هســتند. در واقــع ایــن برنــد بــه تنهایــی، بایــد 
نیــروی  دیگــر  باشــد.  اثــر  یــک  فــروش  ضامــن 

 EA Dice موفــق و بــزرگ پشــت بــازی اســتودیوی
اســت. اســتودیویی کــه بازی هــای بســیار موفــق 
و جذاب و باارزشی مانند Mirror Edge 1 & 2 و 
 Starرا خلــق کــرده اســت. قبــل از Battlefield 4
Wars Battlefront 2، جدیدتریــن شــاهکار ایــن 
فوق العــاده خوش ســاخت  بــازی  نیــز  اســتودیو 
و باکیفیــت Battlefield 1 بــوده اســت. در واقــع 
ایــن اســتودیو نیــز، خــود بــه خــود بایــد موفقیــت 
هــم  ســوم  عامــل  می کــرده.  تضمیــن  را  بــازی 
ناشــر بــازی یعنــی Electronic Arts اســت کــه 
اگــر چــه در ســال های اخیــر محبوبیــت خــود را 
کمــی از دســت داده، امــا بــه هــر حــال از لحــاظ 
تبلیغــات و میــزان فــروش قطعــاً می توانــد بــرای 
مثبــت  و  محــرک  بســیار  عاملــی  عنوانــی،  هــر 
باشــد. حــال ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن 
اســت کــه چــه اتفاقــی افتــاده کــه محصــول و 
نتیجــه ایــن ســه غــول بــزرگ شکســت خــورده 
کــه  دارد  گوناگونــی  مشــکات  بــازی  اســت؟ 
امــا  کــرد  بررســی خواهیــم  را  آن هــا  ادامــه  در 
مهم تریــن نکتــه، پرداخت هــای درون  برنامــه ای 
بــود. در  ایــن عنــوان  ابتــدای عرضــه شــدن  در 
ابتــدای بــازی بســیاری از قهرمانــان و آیتم هــای 
هــم  همچنــان  نبودنــد)و  دســترس  در  بــازی 
وقــت  صــرف  و  فــراوان  تــاش  بــا  و  نیســتند( 
زیــاد و یــا پرداخــت مبلــغ ناقابــل 2100 دالر!!!!! 
کنیــم.  آزاد  را  آن هــا  تمامــی  می توانســتیم 
بــود  عجیــب  قطعــاً  ســازندگان  تصمیــم  ایــن 
امــا می توانســت قابــل درک هــم باشــد. آن هــا 
ــروی  ــل مــن و شــما می دانســتند ســه نی هــم مث
بــازی قــرار دارد و خــب در  ایــن  عظیــم پشــت 
محاســبات خــود گمــان می کردنــد کــه می تواننــد 
پــول بســیار زیــادی نیــز بــه دســت آورنــد. در واقــع 
قبــل از ســاخت بــازی، بــه نظــر می رســید، آن هــا 
خیلــی هــم بیــراه فکــر نمی کردنــد، امــا آن هــا دو 
ــوری  ــد. تئ ــه بودن ــزرگ را در نظــر نگرفت مســئله ب
فاجعــه و قــدرت فضــای مجــازی! طبــق نظریــه 
 Catastrophe theory همــان  یــا  و  فاجعــه 
آهســته،  و  تدریجــی  تغییــرات  از  مجموعــه ای 
راه  بــه  را  عظیــم  و  آنــی  )فاجعه هــا(  تغییــرات 
شــدیداً  واکنــش  می رســد  نظــر  بــه  می انــدازد. 

ــازی دریافــت کــرد، عقــده و  ــن ب منفــی ای کــه ای
کینــه و عصبیتــی بــود کــه از چندیــن ســال قبــل 
در دل گیمرهــا از پرداخت هــای درون برنامــه ای 
جمــع شــده بــود. ایــن وســط بازی هــای بزرگــی 
 3 ویچــر  ماننــد  زیــاد  وحشــتناک  محتویــات  بــا 
هــم بــه بــازی  بــازان آموختــه بودنــد کــه می شــود 
تعــداد بســیاری محتــوای اضافــی و حتــی مراحــل 
و شــخصیت های جدیــد را هــم بــا قیمتــی بســیار 
کــم عرضــه کــرد! در واقــع واکنــش بــه ایــن بــازی، 
واکنشــی بــود بــه تمــام بازی هــای پیشــینی کــه 
ناقابــل،  دالر   60 پرداخــت  از  پــس  آن هــا  در 
نیــز  دیگــری  بســیار  هزینه هــای  بــه  مجبــور 
بودیــم. عامــل دیگــر فضــای مجــازی و قــدرت آن 
بــود. کمپین هــای بســیار زیــادی پــس از عرضــه 
بــازی  تحریــم  همگــی  کــه  افتــاد  راه  بــه  بــازی 
تصمیــم  گفــت  می تــوان  و  می زدنــد  فریــاد  را 
ــر باعــث می شــد  ــد نف ــازی توســط چن ــدن ب نخری
بــا آن هــا همــراه و همســو  نیــز  افــراد دیگــری 
شــوند و یــک عــزم جــدی جهانــی بــرای مقابلــه 
بــا ایــن بــازی بــه وجــود بیایــد. در حقیقــت عامــل 
پرداخت هــای درون برنامــه ای، مهم تریــن عامــل 
ــر  ــود کــه خــب بعدهــا اگ ــازی ب ــت ب عــدم موفقی
ــه فــروش  ــاً ب ــا قطع ــل شــد، ام چــه بســیار تعدی

بــازی ضربــه زیــادی وارد کــرد.

خــب! قورباغــه را بــا همدیگــر قــورت 
مســئله  ایــن  بــه  کــه  حــال  دادیــم! 
)کــه  برنامــه ای  درون  پرداخت هــای 
ــازی  خــب مهم تریــن عنصــر اثرگــذار ب
بــود و بــر روی تمــام بخش هــای دیگــر 
بــازی ســایه انداختــه بــود( پرداختیــم، 
عادالنــه  و  منصفانــه  می توانیــم 
مــورد  را  بــازی  گوناگــون  بخش هــای 
بررســی قــرار دهیــم و ببینیــم بــازی 
چــه نــکات مثبــت و منفــی ای دارد. 
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از  کــه  عنــوان  ایــن  اول  نســخه  خــاف  بــر 
بخــش داســتانی محــروم بــود و بــازی  بــازان تنهــا 
می توانســتند در حالــت آنایــن بــه ماجراجویــی 
و  تک نفــره  بخــش  نســخه  ایــن  در  بپردازنــد، 
ایــن  در  اســت.  شــده  اضافــه  نیــز  داســتانی 
نســخه شــاهد داســتانی بــا روایــت بــه نســبت 
ــرای  ــا حــدودی ب ــد ت جذابــی هســتیم کــه می توان
طرفــداران دوآتشــه و افراطــی Star Wars جــذاب 
باشــد، امــا متأســفانه عمــق زیــادی نداشــته و 
انجــام  بــر روی آن  قــوی ای  پــردازی  شــخصیت 
نپذیرفتــه اســت. در نتیجــه ایــن عنــوان، شــاید 
خســته کننده  بــازان  بــازی  از  بســیاری  بــرای 
شــود. در واقــع داســتان بــه عنــوان یــک عامــل 
محــرک و انگیزنــده بــرای ادامــه بخــش تک نفــره، 
بــه هیــچ وجــه نمــره قبولــی دریافــت نخواهــد 
اســت  ادامــه ای  عنــوان،  ایــن  داســتان  کــرد. 
 Return اتفاقــات داســتان فیلــم ســینمایی بــر 
عنــوان  ایــن  اصلــی  شــخصیت   .of the Jedi
آیــدن ورزیــو )Iden Versio( نــام دارد . او کــه 
ــه  ــال ب ــژه از نیروهــای امپری ــده گروهــی وی فرمان
نــام  Inferno Squadاســت، بــرای نابــودی اتحــاد 
ــی  ــازی در حال ــدای ب ــد. در ابت ــل تــاش می کن رب
کــه آیــدن بــه صــورت آگاهانــه خــود را در اختیــار 
دشــمن قــرار داده و اســیر می شــود، بــر روی او 
بازجویــی صــورت می گیــرد. ســپس Droid آیــدن 

موفــق می شــود او را نجــات دهــد و آن دو فــرار 
بــر روی  می کننــد. تمرکــز کامــل داســتان تنهــا 
پایــان  تــا  بلکــه  بــود،  ایــن شــخصیت نخواهــد 
ایفــای  نیــز  دیگــری  شــخصیت های  داســتان 
اســکای   لــوک  جملــه  از  کــرد،  خواهنــد  نقــش 
ــن  ــو رن. امــا حضــور ای واکــر، دارت مــاول و کایل
داســتانی  بخــش  بــه  کمکــی  نیــز  شــخصیت ها 
تبلیغاتــی  جنبــه  بیشــتر  و  کــرد  نخواهــد  بــازی 

داشــت. خواهــد 
بــه  آن  مثبــت  نقــاط  جــزو  بــازی  گرافیــک 
بــه  بــازی  بصــری  لحــاظ  از  مــی رود.  شــمار 
را   Star Wars عظیــم  دنیــای  توانســته  خوبــی 
آن گونــه کــه شایســته اســت، تصویــر نمایــد و 
در واقــع بــا تجربــه ایــن عنــوان همــان حســی 
کــه از فیلم هــای جنگ هــای ســتاره ای بــه شــما 
دســت مــی داد، دریافــت خواهیــد کــرد. از نظــر 
فنــی نیــز بــازی در مجمــوع نمــره قبولــی خواهــد 
گرفــت. بافت هــا باکیفیــت  بــوده و صحنه هــای 
تیرانــدازی و انفجــار خــوب خلــق شــده اند. امــا 
متأســفانه انیمیشــن های بــازی در میان پرده هــا 
و در هنــگام خــود بــازی در بهتریــن حالــت خــود 
قــرار ندارنــد و طبیعتــاً تــا حــدودی بــه گرافیــک 
کل بــازی لطمــه خواهنــد زد. اگــر بتوانیــم از ایــن 
مــوارد بگذریــم در مجمــوع از نقطــه نظــر گرافیــک 
بــا یــک عنــوان نســل هشــتمی  فنــی و هنــری 

درخــور مواجــه خواهیــم بــود. البتــه بــا شــناختی 
آن  عناویــن  دیگــر  و   Dice اســتودیوی  از  کــه 
داریــم ایــن امــر نیــز بــه واقــع بســیار قابــل انتظــار 
اســت، زیــرا در بازی هــای دیگــر ایــن اســتودیو 
نیــز، همیشــه شــاهد گرافیکــی روان و باکیفیــت 
وســایل  طراحــی  در  بــازی همچنیــن  بوده ایــم. 
نقلیــه و مکان هــای بــازی کــه از فیلم هــای آن 
گرفتــه شــده، خــوب عمــل کــرده اســت. وســایل 
ویژگی هــای  کــدام  هــر  کــه  ادواتــی  و  نقلیــه 
نبردهــای  بــه  و  دارنــد  را  خــود  بــه  مخصــوص 
تنــوع بســیار زیــادی بخشــیده اند. ســایه  بــازی 
و  قبــول  قابــل  نورپردازی هــا کیفیــت  و  زنی هــا 
خوبــی دارنــد و در بــازی بــه نــدرت شــاهد افــت 
فریــم خواهیــم بــود. در واقــع ارزش ایــن امــر، 
بــا توجــه بــه محیط هــای عظیــم و شــلوغ بــازی و 
درگیری هــای زیــاد آن هــا، بیــش از پیــش خواهــد 
بــود. موســیقی بــازی کــه از جنــس موســیقی های 
فضایــی بــا صداهــای فوق العــاده جــذاب ســری 
Star Wars اســت در کنــار صحنه هــای حماســی 
باشــکوه  لحظــات  عنــوان  ایــن  ســینمایی  و 
زد.  خواهــد  رغــم  گیمرهــا  بــرای  را  جذابــی  و 
صداگــذاری بــازی بســیار خــوب از آب در آمــده 
و در مجمــوع توانســته بــه اتمســفر فضایــی ایــن 

عنــوان کمــک بســیار کنــد.
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از  یکــی  عنــوان،  ایــن  آنایــن  بخــش 
در  اســت.  بــازی  قســمت های  متناقض تریــن 
نقشــه های  شــاهد   Star Wars battlefront 2
و  چشــم نواز  و  زیبــا  محیط هــای  و  متنــوع 
خــوب  اســتودیوی  هســتیم.  جذابــی  نبردهــای 
ــه  ــود کــه در ارائ ــر نیــز ثابــت کــرده ب Dice پیش ت
یــک بخــش آنایــن جــذاب بــا اتمســفر بی نهایــت 
گیــرا تبحــر دارد. در واقــع بــازی در بخــش چنــد 
و  کــم  کــه  نفــره  تــک  بخــش  خــاف  بــر  نفــره 
می شــود،  خســته کننده  مدتــی  از  بعــد  بیــش 
متنــوع و لذت بخــش اســت. کاس هــای بــازی 
تنــوع خوبــی دارنــد و همچنیــن باالنــس قابــل 
نمی تــوان  و  اســت  برقــرار  آن هــا  بیــن  قبولــی 
بــه راحتــی گفــت کاســی از کاس دیگــر برتــر 
اســت. امــا جــدا از ایــن نــکات مثبــت، عاملــی کــه 
ــه مهلکــی وارد  ــازی ضرب ــره ب ــد نف ــه بخــش چن ب
کــرده، سیســتم پیشــرفت آن اســت. سیســتم 
ــه دســت آوردن  ــای ب ــر مبن ــه ب ــازی ک پیشــرفت ب
لــوت باکــس هــا طراحــی شــده اســت، پیش تــردر 
را  خــود  امتحــان  موبایــل  گوناگــون  بازی هــای 
پــس داده و ســربلند بیــرون آمــده امــا تجربــه 
ــن سیســتم  ــت کــرده کــه ای ــر ثاب ــد ســال اخی چن

بــه هیــچ وقــت در بازی هــای آنایــن بــزرگ موفــق 
نخواهــد بــود. دلیــل آن هــم کامــاً واضــح اســت. 
هــر  آوردن  دســت  بــه  موبایــل  بازی هــای  در 
ــد صــرف زمــان کمــی اســت.  ــوت باکــس نیازمن ل
در نتیجــه بــا صــرف زمــان کــم قــادر بــه یافتــن 
لــوت باکس هــای بســیار زیــادی خواهیــم بــود. 
ــا توجــه بــه ســبک  حــال فــرض کنیــد کــه گیمــر ب
بــازی خــود نیازمنــد ارتقــا در یــک مــورد خــاص 
اســت. در بازی هــای کوچــک موبایــل بــا توجــه 
بــه تعــداد بــاالی لــوت باکس هــا قطعــاً دیــر یــا 
زود بــه ایــن کارت هــا دســت خواهــد یافــت، امــا 
در بازی هــای بزرگ تــر کــه پیــدا کــردن یــک لــوت 
اســت،  زیــادی  زمــان  صــرف  مســتلزم  باکــس 
بــودن ارتقاهــا بســیار  مبحــث شــانس و رنــدم 
پررنگ تــر خواهــد شــد. در هــر بــازی ای در دنیــا 
)چــه بازی هــای ویدئویــی چــه بازی هــای کارتــی 
تــوازن نســبت شــانس و  و ...( اگــر تناســب و 
شــده  ناعادالنــه  بــازی  بخــورد  هــم  بــر  مهــارت 
و  داد  خواهــد  دســت  از  را  خــود  جذابیــت  و 
 Star Wars ایــن مشــکل بــه وضــوح در عنــوان
واقــع  در  می خــورد.  چشــم  بــه   Battlefront 2
عجیــب اســت کــه ســازندگان و تصمیم گیرنــدگان 

پیش بینــی  را  مشــکل  ایــن  نتوانســته اند  بــازی 
ــادی  ــا طمــع زی ــادی، ب ــا حــدود زی ــد و خــب ت کنن
ــز، هــدر  کــه داشــتند، نتیجــه زحمــات خــود را نی

دادنــد.
بــه هیــچ عنــوان   Star Wars Battlefront 2
بــازی بــدی نیســت. سیســتم Shooting قــوی بــا 
 Star Wars اتمســفر جــذاب مخصــوص ســری
ــه نســبت  ــه همــراه وجــود مپ هــای متنــوع و ب ب
بــه  بــاز  بــازی  بــرای  را  بــزرگ، لحظــات جذابــی 
تصمیم گیری هــای  امــا  آورد،   خواهنــد  وجــود 
غلــط بــه آن لطمــه وارد کــرده. در نتیجــه ایــن 
اشــکال و همچنیــن نقص هایــی کــه در مقالــه 
نیســتیم.  طــرف  کامــل  عنوانــی  بــا  شــد،  ذکــر 
بــازی قطعــاً بــرای طرفــداران جنگ هــای ســتاره ای 
همچنیــن  داشــت.  خواهــد  را  خــود  جذابیــت 
اگــر شــما جــزو افــرادی هســتید کــه خــرج کــردن 
پــول زیــاد بــرای بــازی اهمیتــی برایتــان نــدارد، 
می توانیــد از بــازی لــذت بســیاری هــم ببریــد، امــا 
در غیــر ایــن صــورت سیســتم لــوت باکــس بــازی 
بیــش از آن کــه برایتــان جــذاب باشــد، باعــث 

ناامیــدی شــما خواهــد بــود.

Star Wars Battlefront 2 بــه هیــچ عنــوان بــازی بــدی نیســت. 
ســری  مخصــوص  جــذاب  اتمســفر  بــا  قــوی   Shooting سیســتم 
Star Wars بــه همــراه وجــود مپ هــای متنــوع و بــه نســبت بــزرگ، 
امــا  آورد،   بــه وجــود خواهنــد  بــاز  بــازی  بــرای  را  لحظــات جذابــی 
ایــن  نتیجــه  در  کــرده.  وارد  لطمــه  آن  بــه  غلــط  تصمیم گیری هــای 
ــا عنوانــی  ــه ذکــر شــد، ب اشــکال و همچنیــن نقص هایــی کــه در مقال

جنگ هــای  طرفــداران  بــرای  قطعــاً  بــازی  نیســتیم.  طــرف  کامــل 
ســتاره ای جذابیــت خــود را خواهــد داشــت. همچنیــن اگــر شــما جــزو 
بــازی اهمیتــی  بــرای  زیــاد  پــول  افــرادی هســتید کــه خــرج کــردن 
ــازی لــذت بســیاری هــم ببریــد، امــا در  برایتــان نــدارد، می توانیــد از ب
غیــر ایــن صــورت سیســتم لــوت باکــس بــازی بیــش از آن کــه برایتــان 

جــذاب باشــد، باعــث ناامیــدی شــما خواهــد بــود.

گرافیک فنی و هنری قابل قبول
Star Wars اتمسفر و حس و حال سری

مشاهده نشدن افت فریم در مکان های شلوغ بازی
موسیقی و صداگذاری خوب

باالنس مناسب بخش چند نفره
ادوات و ساح های متنوع

سیستم ارتقاء شخصیت اعصاب خوردکن
شخصیت پردازی ضعیف

داستان سطحی
انیمیشن های نه چندان قوی
پرداخت های درون برنامه ای 
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همــان  یــا   First Person Shooter ســبک 
شــوتر اول شــخص، یکی از ســبک های بســیار 
پرطرفــدار در دنیــای بازی هــای رایانــه ای می باشــد 
کــه از زمــان قدیــم تــا بــه امــروز و طــی ایــن ســال 
هــا عاقمنــدان زیــادی را در سراســر دنیــا بــه خــود 
جــذب کــرده اســت و نســبت بــه بــرادر خــود یعنــی 
شــوتر ســوم شــخص نیــز پرطرفــدار تــر اســت تــا 
بــه امــروز  شــاهد عرضــه شــاهکارهای بــی نظیری 
در ایــن ســبک بــوده و هســتیم کــه تحســین تمــام 
دنیــا را بــر انگیختــه انــد. در کشــور مــا و شــاید در 
تریــن  شــخص محبوب  اول  شــوتر  دنیــا  تمــام 
و پرطرفدارتریــن ژانــر بــازی هــای رایانــه ای بــه 

حســاب مــی آیــد کــه در کشــور مــا مخصوصــا تــا 
ــگار ســبک دیگــری غیــر  چنــد ســال قبــل اصــا ان
از ایــن وجــود نداشــت! ســبکی کــه در آن خــود 
قالــب  در  و  هســتیم  بــازی  پروتاگونیســت  مــا 
داریــم  قــرار  بــازی  اصلــی  شــخصیت  لبــاس  و 
و دوربیــن از دیــد مــا بــازی را دنبــال مــی کنــد. 
بــدون شــک ســبک شــوتر اول شــخص نیــز ماننــد 
ســایر ژانرهــای مختلــف، برخــی عناویــن شــاخص 
و شــناخته شــده  تر از دیگــر عناویــن هســتند و 
بــه نوعــی حکــم معیــار و شــاخص ســنجش در 
مثــل  دارند. عناوینــی  را  نقش  آفرینــی  ســبک 
 Battlefield و Call of Duty  و Halo و Killzone

کــه در حقیقــت ویتریــن ســک شــوتر اول شــخص 
ــادی  محســوب مــی شــوند. هــر ســاله تعــداد زی
و  اســتودیوها  توســط  ســبک  ایــن  در  بــازی 
ــازار عرضــه  ــه ب کمپانی هــای مختلــف ســاخته و ب
روبــرو  نیــز  مختلفــی  بازخوردهــای  بــا  و  شــده 
ــه حــدی محبــوب اســت و  ــر ب می شــوند. ایــن ژان
آن قــدر تعــداد بــازی هــای زیــادی از آن در طــول 
ــر پیــش  ــه کمت ــک ســال منتشــر مــی شــوند  ک ی
مــی آیــد حتــی در یــک ســال بــا فقــر عناویــن 
و  باشــیم  شــخص مواجه  اول  شــوتر  قدرتمنــد 
معمــوال اوضــاع کامــا بــر وفــق مراد دوســت داران 

ایــن ســبک اســت!

برترین عناوین شوتر اول شخص 
در تاریخ بازی های رایانه ای
سعید آقابابایی



56
G

am
ef

a.
co

m

مجلــه   1397 نــوروز  نامــه  ویــژه  در  و  امــروز 
گیمفــا نوبــت بــه یــک مقالــه از ســری مطالــب 
10 برتــر گیمفــا مــی رســد کــه در آن بــه ســراغ 
ایــن ســبک قدیمــی و محبــوب رفتــه ایــم کــه همــه 
خاطــرات زیــادی از آن و عناویــن مختلــف ایــن 
ــا دوســتان و آشــنایمانمان  ــر داریــم و قطعــا ب ژان
بارهــا و بارهــا در ایــن ســبک رقابــت کــرده ایــم و 
هــم تیمــی شــده ایــم و روبــروی هــم مبــارزه کــرده 
ایــم و برخــی از بهتریــن خاطراتمــان را در دنیــای 
بــازی هــا رقــم زده ایــم. در ایــن مطلــب قصــد 
داریــم تــا بــه ۱2 عــدد از برتریــن بــازی هــای شــوتر 
ای  رایانــه  هــای  بــازی  تاریــخ  در  شــخص  اول 
اشــاره کنیــم و آن هــا را همــراه شــما برشــماریم. 
بــه ماننــد همیشــه و در مقــاالت ۱۰ برتــر و ۲۰ 
برتــر و ... قبــل از شــروع ایــن مطلــب بایــد نکاتــی 
را ذکــر کنــم کــه از شــما عزیــزان خواهشــمندم آن 
هــا را مطالعــه نماییــد تــا شــک و شــبهه ای بــرای 
شــما دوســتان پیــش نیایــد. لطفــا توجــه داشــته 
اول شــخص  بــازی شــوتر   12 ایــن  کــه  باشــید 
انتخابــی، کامــا بــر اســاس -۱ ســلیقه شــخصی، 
-۲ نظــرات کلــی و امتیــازات متــا در مــورد بــازی 
هــای ســبک شــوتر اول شــخص و -۳ ویدئوهــای 
ــه ایــن موضــوع، ســاخته  ــوط ب مختلفــی کــه مرب
شــده انــد، جمــع آوری و رتبــه بنــدی شــده اســت. 
قطعــا بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد عناویــن شــوتر 
ــازی هــای رایانــه  اول شــخص موفــق در تاریــخ ب
ای بســیار بســیار زیــاد هســتند ممکــن اســت کــه 
ایــن  مــورد  در  متفاوتــی  بســیار  بســیار  نظــرات 
رتبــه بنــدی و بــازی هــای آن وجــود داشــته باشــد 
و در واقــع هــر کســی بســته بــه عاقــه و ســلیقه 
ــازی کــرده اســت لیســت خــود را  ــی کــه ب و عنوان
داشــته باشــد در حالــی کــه شــاید نفــری دیگــر 
ــن  ــی داشــته باشــد. بنابرای لیســت کامــا متفاوت
توجــه داشــته باشــید کــه چیــزی در ایــن ویدئــو 
ــد  ــه صــورت قطعــی اعــام نشــده اســت و مانن ب
تــاپ  اصطاحــا  و  برتــر   ۱۰ ویدئوهــای  تمامــی 
تــن در دنیــا، صدهــا نظــر مختلــف ممکــن اســت 
در چنیــن  و  باشــد  داشــته  وجــود  آن  مــورد  در 
ویدئوهایــی نــه کســی قطعــا درســت مــی گویــد و 
نــه کســی قطعــا غلــط. زیــرا کــه در این جا ســایق 
شــخصی و تجربــه هایــی کــه بازیباز داشــته اســت 
دخیــل هســتند و در واقــع ایــن مقالــه، »۱2 بــازی 
برتــر ســبک شــوتر اول شــخص در تاریــخ بــازی 
هــای رایانــه ای« بــه انتخاب بنــده اســت، زیــرا 
ــی ایــن گونــه اســت و  کــه اســاس چنیــن مقاالت
ســلیقه شــخصی نیــز بســیار اهمیــت دارد، البتــه 

مثــا  کــه  ایــن  نــه  منطقــی،  شــخصی  ســلیقه 
کســی یــک شــوتر اول شــخص بســیار ضعیــف را 
بیــاورد و در صــدر لیســت برتریــن هــا قــرار دهــد 
و بگویــد ایــن ســلیقه مــن اســت زیــرا کــه ایــن 
توهیــن بــه شــعور مخاطــب اســت امــا بــه هــر 
حــال ســلیقه شــخصی نیــز در چنیــن مقاالتــی 
بســیار اهمیــت دارد. قطعــا در رده بنــدی ایــن 
بــازی هــا ســائق و عائــق بــا هــم متفــاوت اســت 
و بــر اســاس تجربــه و خاطراتــی کــه هــر شــخص 
دارد جایــگاه هــا را تعییــن مــی کنــد و قاعدتــا هــر 
شــخصی از هــر عنوانــی کــه بیشــتر از آن خاطــره 
را  آن  باشــد،  بــه آن عاقمنــد  و  باشــد  داشــته 

ــرار خواهــد داد.  ــر ق باالت
ــا  البتــه مــا در ایــن مطلــب ســعی کــرده ایــم ت
عناوینــی را قــرار دهیــم کــه یــک وفــاق جمعــی 
بیــن بســیاری از بازیبــازان دنیــا در مــورد فــوق 
العــاده بــودن آن هــا برقــرار اســت و بــدون شــک 
بــازی هــای ایــن لیســت در خیلــی از ویدئوهــا 
اول  شــوترهای  برتریــن  بــه  مربــوط  مطالــب  و 
شــخص تاریــخ، بــا مطلــب مــا مشــترک هســتند. 
مثــا  کــه  عنوانــی  کــه  باشــید  داشــته  نظــر  در 
بــر  دلیلــی  ام  داده  قــرار  رتبــه ششــم  در  مــن 
ایــن نیســت کــه وی حتمــا و بــه صــورت وحــی 
منــزل، ششــمین شــوتر اول شــخص برتــر تاریــخ 
اســت، بلکــه بــرای مــن ایــن گونــه اســت و شــاید 
ــا شــاید اصــا  ــا دهــم باشــد و ی بــرای شــما اول ی
ــه  در لیســت شــما حضــور نداشــته باشــد. الزم ب
ذکــر اســت کــه در ایــن لیســت از هــر فرنچایــز 
تنهــا یــک بــازی قــرار داده شــده اســت کــه از نظــر 

بنــده و بســیاری منتقــدان و بازیبازهــای دیگــر، 
بهتریــن آن فرنچایــز بــوده اســت، زیــرا کــه در 
غیــر ایــن صــورت بســیاری از بــازی هــای لیســت 
تکــراری مــی شــد، ولــی ایــن گونــه تنــوع بیشــتر 
اســت و عاقمنــدان تمامــی ســری عناویــن شــوتر 
اول شــخص کــه خیلــی هــم زیــاد هســتند، مــی 
لیســت  در  را  خــود  عاقــه  مــورد  بــازی  تواننــد 
شــوتر  عناویــن  نظیرتریــن  بــی  بــا  و  بیابنــد  مــا 
اول شــخص در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
آشــنا شــوند.  در انتهــا نیــز بایــد گفــت تمامــی 
گزینــه هــای ایــن لیســت بــر اســاس داشــته هــا 
و اطاعــات نویســنده گــرد آوری شــده انــد و در 
ایــن مطلــب قــرار گرفتــه انــد. شــاید شــما عقیــده 
ــد  ــا بازی دیگــری مــی تون داشــته باشــید کــه مث
بــه جــای فــان شــماره از ایــن لیســت قــرار بگیــرد 
ــار  ــز معی ــد. در اینجــا نی ــگاه آن فــرق کن ــا جای و ی
و میــزان ثابتــی نداریــم و عقــل و منطــق در کنــار 
احســاس و خاطــرات اســت کــه در ذهــن هــر 
شــخص بــا هــم ترکیــب مــی شــوند و اســم هایــی 
مختلــف را بــه عنــوان خروجــی بیــرون مــی دهند. 
پــس بهتــر اســت تــا ایــن مطلــب را بــه عنــوان یــک 
مقالــه ســرگرم کننــده کــه بــه همــراه آن برخــی 
خاطراتتــان را مــرور خواهیــد کــرد، نــگاه کنیــد. 
بــا بیــان ایــن نــکات اگــر تــا کنــون بــه خوانــدن 
مقالــه ادامــه داده ایــد از شــما دعــوت مــی کنــم 
تــا در ادامــه مطلــب »۱2 بــازی برتــر ســبک شــوتر 
اول شــخص در تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای« بــا 

ــراه شــوید. ــا هم ــه گیمف مجل
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یکــی از برتریــن و هیجــان انگیزتریــن فرنچایزهــای شــوتر اول شــخصی 
ــازی هــای رایانــه ای خلــق شــده و  کــه در یکــی دو نســل اخیــر در دنیــای ب
طرفــداران پرتعــدادی را نیــز پبــدا کــرده اســت، ســری Titanfall مــی باشــد 
کــه توســط اســتودیو توانمنــد Respawn Entertainement ســاخته شــده و 
کمپانــی الکترونیــک آرتــز آن را منتشــر کــرده اســت. ایــن فرنچایــز بــا نســخه 
اول خــود و معرفــی سیســتم جالــب و جــذاب اســتفاده از تایتــان هــای 
غــول پیکــر در مبــارزات و ســرعت باالیــی کــه در گیــم پلــی بــازی وجــود 
داشــت، توانســت موفقیــت هــای زیــادی را کســب نمــوده و تبدیــل بــه یکــی 
شــوترهای پرطرفــدار در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای شــود. ایــن ســری در 
نســل هشــتم و بــا انتشــار نســخه دوم تکامــل بیشــتری نیــز یافــت و بــازی  
Titanfall 2 موفــق شــد تــا حتــی از نســخه اول نیــز برتــر ظاهــر شــود و در 

بیــن کاندیداهــای برتریــن شــوتر ســال نیــز قــرار بگیــرد. همچنیــن در بــازی 
Titanfall 2 بخــش داســتانی و کمپیــن جذابــی نیــز بــه بــازی اضافــه شــده 
ــرای  ــازی دوم ب ــن نظــر ب ــم و از ای ــود کــه در نســخه اول شــاهد آن نبودی ب
کســانی کــه عاقمنــد بــه بــازی هــای تــک نفــره هســتند نیــز بســیار جــذاب تــر 
بــه حســاب مــی ایــد. ایــن بخــش داســتانی محتــوای بــازی را بســیار کامــل 
تــر از قبــل کــرده بــود و بــا اســتقبال بســیار خــوب طرفــداران و منتقــدان 
نیــز روبــرو شــد. بخــش چنــد نفــره نیــز بــا ارتقــا و بهبــود المــان هــای عالــی 
نســخه اول و اضافــه کــردن برخــی مــوارد جدیــد، همچنــان در زمــره هیجــان 
انگیــز تریــن بخــش هــای چنــد نفــره در یــک بــازی شــوتر قلمــداد مــی شــود. 
Titanfall 2 موفــق شــد تــا از دیــدگاه منتقدیــن ســخت گیــر ایــن روزهــا 
امتیــاز متــای عالــی 89 را کســب نمایــد و ایــن بــازی در لیســت مــا جایــگاه 

دهــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

یکــی از بحــث برانگیزتریــن و جنجالــی تریــن لحظــات بــرای ســونی و 
پلــی استیشــن 3  زمانــی بــود کــه در مراســم E3 ســال 2005 تریلــری از 
عنوانــی بــه نــام  Killzone 2 بــه نمایــش در آمــد کــه از لحــاظ گرافیکــی 
بســیار شــگفت انگیــز بــود و بســیاری را بــه ایــن فکــر فــرو بــرد کــه آیــا واقعــا 
ــا خیــر؟ مدتــی  ــر روی پلــی استیشــن 3 اســت ی ــازی در حــال اجــرا ب ایــن ب
بعــد مشــخص گردیــد کــه ایــن طــور نبــوده و ایــن نمایــش در واقــع یــک 
ویدئــوی از پیــش رنــدر شــده بــوده اســت کــه ســازندگان قصــد دارنــد در 
محصــول نهایــی بــه آن برســند. بعــد از آن در ســال 2007 و بــاز هــم در 
مراســم E3 تریلــر واقعــی گیــم پلــی بــازی بــه نمایــش در آمــد و آنجــا بــود 
کــه همــه کیفیــت بــی نظیــر بــازی را مشــاهده کردنــد و برخــی مراجــع خبــری 
معتبــر ماننــد BBC )بیــل و بنزمــا و رونالــدو!!( از Killzone 2 بــه عنــوان 
یکــی از ســینمایی تریــن و جــذاب تریــن عناوینــی کــه در تاریــخ کنســول هــا 
خلــق شــده اســت یــاد کردنــد و مشــخص شــد کــه ویدئــوی بــازی در ســال 
2005 تفــاوت خاصــی بــا واقعیــت گیــم پلــی Killzone 2 نداشــته اســت. 

Killzone 2 بعــد از انتشــار هــم بــی نهایــت موفــق عمــل کــرده و گیــم پلــی 
فــوق العــاده جــذاب و هیجــان انگیــز آن در کنــار صداگــذاری عالــی و جلــوه 
هــای بصــری شــگفت انگیــز و بخــش چنــد نفــره بســیار لــذت بخــش، کاری 
کــرده بودنــد کــه هــر بازیبــازی شــیفته ایــن بــازی مــی شــد و بــا بازخوردهــای 
بســیار مثبــت و موفقــی کــه از منتقدیــن و بازیبــازان دریافــت نمــود، نهایتــا 
امتیــاز متــای عالــی 91 را بــه خــود اختصــاص داد. Killzone 2 نیــز بــه ماننــد 
بــازی اول، داســتان تخیلــی جنــگ بیــن دو نــژاد انســان هــا یعنــی وکتــان و 
هلــگان را دنبــال مــی کــرد و وقایــع آن دو ســال بعــد از بــازی اول رخ مــی 
ــدازی بســیار عالــی و لــذت بخشــی داشــت  داد. Killzone 2 سیســتم تیران
و انــواع و اقســام ســاح هــای مختلــف نیــز در اختیــار شــما قــرار داشــت. 
ــه  ــازی وجــود داشــتند ک ــز در ب ــزی نی ــه هــای ســینمایی هیجــان انگی صحن
تجربــه بــازی را بــرای بازیبــاز جــذاب تــر مــی کردنــد. Killzone 2 بــه عنــوان 
یکــی از برتریــن عناویــن انحصــاری پلــی استیشــن 3 و یکــی از برتریــن 
عناویــن شــوتر اول شــخص در تاریــخ، موفــق شــده اســت تــا در لیســت مــا 

جایــگاه یازدهــم را بــه خــود اختصــاص دهــد. 

Titanfall 2 -12

Killzone 2 – 11
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زمانــی کــه بخواهیــم از عناویــن مــادر و پایــه گــذار ژانــر شــوتر اول شــخص 
در تاریــخ نــام ببریــم، در همــان یکــی دو بــازی نخســت بــه نــام فرنچایــز 
DOOM بــر مــی خوریــم کــه یکــی از بزرگتریــن، بــاارزش تریــن و البتــه 
تاثیرگذارتریــن فرنچایــز هــای شــوتر اول شــخص محســوب مــی شــود و 
طرفــداران بســیار زیــادی نیــز دارد. یکــی از مهــم تریــن نــکات مثبــت فرنچایــز 
ــر خــاف خیلــی از ســری عناویــن قدیمــی و هــم  DOOM ایــن اســت کــه ب
ســبک خــود ماننــد Duke Nukem و Serious Sam و Punisher و... در 
طــول ســال هــا از بیــن نرفتــه و کیفیــت بــی نظیــر خــود را در گــذر رمــان 
 Duke Nukem نیــز حفــظ کــرده اســت تــا بــا یــک آبروریــزی ماننــد بــازی
Forever نــام خــود را خــراب نکنــد. در واقــع ســازندگان بــازی ، کامــا در 
 DOOM انتقــال حــس و حــال کاســیک و هیجــان انگیــز بــازی هــای قدیمــی
به نســل هشــتم و مطابقت دادن آن با اســتانداردهای نســل هشــتم بازی 

هــای رایانــه ای، کامــا موفــق عمــل کــرده انــد )در بــازی جدیــد DOOm در 
ــن  ــز در چنی ــن فرنچای ــر هــم دوره هــای ای ســال 2017( کــه متاســفانه اکث
موضوعــی توفیــق نداشــته انــد. در خصــوص ایــن شــماره از لیســت مــا کــه 
نــام DOOM را بــه خــود اختصــاص داده اســت بایــد گفــت هــم مــی تــوان 
بــازی ســال 1993 وکاســیک ســری را قــرار داد و هــم بــازی جدیــد و زیبــای 
DOOM در ســال 2016 کــه بســیار موفــق عمــل کــرده و جوایــز زیــادی را 
نیــز دریافــت کــرد کــه مهــم تریــن آن هــا جایــزه برتریــن بــازی اکشــن و 
شــوتر ســال 2016 در مراســم گیــم اواردز بــود. امیــدوار هســتیم کــه ایــن 
فرنچایــز شــوتر الداســکول و فــوق العــاده هیجانــی و زیبــا همچنــان بــه رونــد 
موفقیــت خــود ادامــه داده و همچنــان شــاهد هجــوم هیوالهــای جهنمــی 
بــه دنیــای بــازی هــای رایانــه ای باشــیم تــا مــا نیــز بــا انــواع و اقســام ســاح 
هــای بــی نظیــر و البتــه بــا خشــن تریــن شــکل ممکــن، آن هــا را قلــع و 

قمــع کنیــم. 

مــی تــوان گفــت نخســتین عنوانــی کــه بحــث گرافیــک بــاال و جلــوه هــای 
بصــری بــا کیفیــت را بــه صــورت جــدی در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
مطــرح نمــود، بــازی بــی نظیــر Crysis بــود کــه در زمــان انتشــار خــود در 
ســال 2007 ماننــد یــک معجــزه بصــری بــه نظــر مــی رســید و تمــام دنیــا را 
از کیفیــت بــاالی گرافیکــی خــود شــگفت زده کــرده بــود. ایــن بــازی تمامــی 
سیســتم هــا و رایانــه هــای بســیار قدرتمنــد آن زمــان را نیــز بــه چالــش مــی 
کشــید و بــه نوعــی یــک انقــاب گرافیکــی را در صنعــت بــازی هــای رایانــه 
ــور  ــام اســتودیو Crytek و موت ــود کــه ن ــوان ب ای آغــاز کــرد. بعــد از ایــن عن
بازیســازی قدرتمنــد Cry Engine بــر ســر زبــان هــا افتــاده و یکــی از برتریــن 
فرنچایزهــای شــوتر اول شــخص بــه نــام Crysis خلــق گردیــد. البتــه بــازی 
ــود و در ســایر بخــش هــا مثــل  ــازی خــوش گرافیــک نب Crysis تنهــا یــک ب
گیــم پلــی نیــز هماننــد جلــوه هــای بصــری فــوق العــاده عالــی و جــذاب بــود 

 Inon و ترکیــب ایــن گیــم پلــی و گرافیــک بــا موســیقی هــای شــاهکاری کــه
ــود ســبب خلــق یکــی از برتریــن شــوترهای اول  ــازی ســاخته ب ــرای ب Zur ب
شــخص تاریــخ شــد کــه البتــه یکــی از تاثیرگذارترین شــوترهای اول شــخص 
نیــز بــه حســاب مــی آیــد کــه نقــش مهمــی را در هــر چــه پرداختــن بیشــتر 
 Crysis .ــر عهــده داشــته اســت ــازی هــا ب ــه بخــش گرافیــک ب بازیســازان ب
ابتــدا در ســال 2007 بــه صــورت انحصــاری بــرای رایانــه هــای شــخصی 
منتشــر شــد ولــی 4 ســال بعــد و در ســال 2011 بــرای پلتفــرم هــای ایکــس 
باکــس 360 و پلــی استیشــن 3 نیــز عرضــه گردیــد. ایــن بــازی بازخوردهــای 
ــازان کســب نمــوده و موفــق  ــن و بازیب فــوق العــاده ای را از ســوی منتقدی
گردیــد تــا امتیــاز متــای 91 را بــه خــود اختصــاص دهــد تــا تبدیــل بــه یکــی 
از برتریــن شــوترهای اول شــخص تاریــخ و بهتریــن بــازی در فرنچایــز خــود 

شــده و در لیســت مــا نیــز در جایــگاه نهــم قــرار بگیــرد.

DOOM – 10

Crysis – 9
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»تا به حال معنی جنون رو برات گفتم؟!« 
از همــان زمانــی کــه ایــن جملــه و در ادامــه یــک ســحنرانی سرشــار از 
جنــون را در تریلــر معرفــی بــازی Far Cry 3 در مراســم E3 ســال 2011 
شــنیدیم و بــا شــخصیتی دیوانــه و روانــی بــه نــام واس مونتــه نگــرو آشــنا 
ــرق  ــرار اســت اوضــاع در Far Cry 3 ف ــه ق شــدیم، خــوب مــی دانســتیم ک
کنــد و ایــن ســری مــی خواهــد بــه اوج قلــه موفقیــت برســد تــا شــاهد یــک 
شــاهکار و برتریــن بــازی ایــن فرنچایــز باشــیم. دقیقــا نیــز همیــن اتفــاق رخ 
داد و زمانــی کــه بــازی در ســال 2012 منتشــر گردیــد، مشــاهده کردیــم کــه 
Far Cry 3 حتــی از چیــزی کــه فکــر مــی کردیــم نیــز قدرتمندتــر اســت و یکــی 
از برتریــن شــوترهای اول شــخص و یکــی از برتریــن آنتاگونیســت هــای 
تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای را در Far Cry 3 شــاهد بودیــم. در واقــع بایــد 
ایــن طــور گفــت کــه Far Cry 3 ترکیبــی از تمــام خوبــی هــا و نــکات مثبــت 

و موفقــی اســت کــه یــک شــوتر اول شــخص ممکــن اســت داشــته باشــد. 
داســتان زیبــا، شــخصیت پــردازی هــای عالــی، گرافیــک چشــم نــواز و فــوق 
العــاده، دنیــای بســیار زیبــا و شــگفت انگیــز، گیــم پلــی متنــوع و پرمحتــوا و 
بــا کیفیــت و همیــن طــور صداگــذاری و موســیقی عالــی، ترکیبــی همگــون و 
یکدســت بــه نــام Far Cry 3 را شــکل داده بودنــد کــه هــر بازیبــازی را جــذب 
ــی  ــرای پلتفــرم هــای پل ــوان Far Cry 3 کــه ب و شــیفته خــود مــی کــرد. عن
ــه هــای شــخصی و ایکــس باکــس 360 منتشــر گردیــده  استیشــن 3، رایان
بــود، بازخوردهــای فــوق العــاده ای را نیــز از ســوی منتقدیــن و بازیبــازان 
دریافــت کــرده و امتیــاز متــای 91 را کســب نمــود تــا تبدیــل بــه یکــی از 
بهتریــن شــوترهای اول شــخص تاریــخ شــود. بــازی زیبــای Far Cry 3 کــه 
قــرار اســت نســخه بهبــود یافتــه ان را در نســل هشــتم نیــز شــاهد باشــیم، 

در لیســت مــا جایــگاه هشــتم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

هرگــز نــگاه نکنیــد کــه ایــن روزهــا و در ســال هــای اخیــر، فرنچایــز محبوب 
Medal of Honor چنــدان حــال و روز خوشــی نــدارد و شــرکت الکترونیــک 
آرتــز تمــام توجــه خــود در شــوترهای نظامــی را بــر روی ســری بتلفیلــد 
معطــوف و متمرکــز کــرده اســت، زیــرا کــه در ســال هــای نــه چنــدان دور، 
ســری Medal of Honor نــه تنهــا هیــچ افتخــاری کمتــر از نــدای وظیفــه و 
ــه  ــر هــم ب ــر و محبــوب ت ــر و برت بتلفیلــد نداشــت بلکــه گاهــا از آنهــا بزرگت
 Medal حســاب مــی آمــد و هیــچ شــکی نیســت کــه نــام نســخه اول ســری
of Honor تــا همیشــه در یــاد و خاطــر بازیبــازان و در دفتــر تاریــخ بــازی 
هــای رایانــه ای بــه عنــوان یــک شــوتر اول شــخص بــی نظیــر باقــی خواهــد 
مانــد و جاودانــه شــده اســت. در ســال 1999 بــود کــه شــرکت الکترونیــک 
آرتــز نســخه اول  Medal of Honor را منتشــر نمــود و تمامــی صنعــت بــازی 
ــن شــوتر اول شــخص نظامــی  ــت ای ــه حــدی کیفی ــود. ب را شــگفت زده نم
بــاال بــود کــه تمامــی منتقــدان و بازیبــازان یکصــدا آن را تحســین کــرده 
و ایــن بــازی امتیــاز متــای فــوق العــاده 92 را نیــز بــه دســت آورد. ایــن 
بــازی توســط اســتودیو DreamWorks Interactive ســاخته شــده بــود و 
بــرای کنســول پلــی استیشــن بــه صــورت انحصــاری منتشــر گردیــد. زمانــی 

ــزرگ  ــم داســتان Medal of Honor توســط اســتوین اســپیلبرگ ب کــه بدانی
نــگارش شــده اســت دیگــر شــکی باقــی نمــی مانــد کــه داســتان ایــن عنــوان، 
یــک شــاهکاربی تکــرار بــوده اســت. اتفاقــات بــازی در دوره جنــگ جهانــی 
دوم بــه وقــوع مــی پیوســت و گیــم پلــی و داســتان در ایــن بــازی بــه خوبــی 
بــا هــم ترکیــب شــده بودنــد و هــر کــدام دیگــری را باالتــر مــی بردنــد تــا 
ســرانجام یــک شــوتر سراســر جذابیــت خلــق شــود. بســیاری از افــراد در 
صنعــت بــازی معتقــد هســتند کــه حتــی بــازی اول ســری نــدای وطیفــه هــم 
ــق شــده  ــازی Medal of Honor ســاخته و خل ــن کامــل از ب ــام گرفت ــا اله ب
ــه شــبیه هســتند. شــاید زمــان  ــازی بســیار هــم ب ــا ایــن دو ب اســت و اتفاق
آن رســیده باشــد و یــا الاقــل مــا دوســت داریــم زمــان آن رســیده باشــد کــه 
 Medalالکترونیــک آرتــز مجــددا نگاهــی عمیــق تــر و دقیــق تــر بــه فرنچایــز
of Honor داشــته باشــد و بــا قــرار دادن تمرکــز بــاال بــر روی ایــن ســری )بــه 
ــه یکــی  ــد انجــام داد(، مجــددا آن را ک ــرای ســری بتلفیل ــه ب ــد کاری ک مانن
ــای  ــازی زیب ــد. ب ــا کن ــد، احی ــه حســاب مــی آی ــازی ب از افتخــارات صنعــت ب
Medal of Honor در لیســت ما از بهترین شــوترهای اول شــخص، موفق 

شــده اســت تــا جایــگاه هفتــم را بــه خــود اختصــاص دهــد.

Far Cry 3 -8

Medal of Honor – 7



60
G

am
ef

a.
co

m

نینتنــدو و بــاز هــم یــک شــوتر اول شــخص کاســیک دیگــر کــه خیلــی از 
ــده  ــه خیلــی هــا فیلمــش را دی ــد )البت ــام آن را هــم نشــنیده ان بازیبازهــا ن
انــد(  و از موفقیــت بــی نظیــر آن بــی خبــر هســتند. صحبــت از عنوانــی بــه 
نــام GoldenEye 007 اســت کــه بــه ماننــد دیگــر شــوتر کاســیک موفــق 
نینتندو یعنی پرفکت دارک، توســط اســتودیو Rare ســاخته شــد و در ســال 
1997 بــه صــورت انحصــاری بــرای پلتفــرم Nintendo 64 منتشــر گردیــد. 
ایــن بــازی کــه همــان طــور کــه از نامــش پیداســت بــر اســاس فیلــم زیبــای 
جیمــز بانــد GoldenEye در ســال 1995 ســاخته شــده بــود، شــما را در 
نقــش مامــور محبــوب 007 قــرار مــی داد و شــما بایــد در آن یــک ســندیکای 
ــه انگلســتان  ــر علی ــک ســاح مخــوف ب ــکار را کــه قصــد داشــتند از ی جنایت

و در لنــدن اســتفاده نماینــد، از بیــن مــی بردیــد. در بــازی یــک بخــش 
چنــد نفــره بــه صــورت اســپلیت اســکرین هــم وجــود داشــت کــه در آن تــا 
ســقف 4 نفــر مــی توانســتند در انــواع مختلــف مــد Deathmatch بــا هــم 
رقابــت نماینــد. ایــن شــوتر اول شــخص فــوق العــاده از لحــاظ بازخوردهــای 
منتقدیــن و بازیبــازان و همیــن طــور در زمینــه فــروش نیــز بــی نظیــر عمــل 
 Nintendo 64 کــرده و تبدیــل بــه ســومین بــازی پرفــروش تاریــخ کنســول
شــد و امتیــاز متــای شــگفت انگیــز 96 را نیــز کســب نمــود. بــدون شــک بــازی 
GoldenEye 007 یکــی از بهتریــن شــوترهای اول شــخص تاریــخ و برتریــن 
بــازی ســاخته شــده بــر اســاس ســری جیمــز بانــد محســوب مــی شــود کــه در 

لیســت مــا نیــز در رتبــه ششــم قــرار گرفتــه اســت.

هــر گاه کــه صحبــت از برتریــن هــا در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای مطــرح 
 Halo باشــد، غیــر ممکــن اســت کــه نامــی را از ســری قدرتمنــد و محبــوب
نشــنویم. حــال چــه برتریــن شــوترهای اول شــخص تاریــخ باشــد، چــه 
محبــوب تریــن شــخصیت هــای دنیــای بــازی و چــه برتریــن فرنچایزهــای 
بــه نوعــی نمــاد و اســطوره  ایــن فرنچایــز  بــازی هــای رایانــه ای.  تاریــخ 
شــوترهای اول شــخص کنســولی بــه حســاب مــی آیــد و به عنــوان بزرگترین 
ــه  ــازی شــرکت مایکروســافت در طــول 3 نســلی ک ــن ســری ب ــق تری و موف
ایــن شــرکت دارای کنســول بــوده اســت قلمــداد مــی شــود. درخصــوص 
ــازی  ــچ ب ــا هی ــه تقریب ــد اینطــور گفــت ک ــو بای ــف ســری هیل ــن مختل عناوی
ــازی هــای ایــن فرنچایــز وجــود نــدارد  ضعیــف و حتــی متوســطی در بیــن ب
وهمــه بــازی هــای آن در حــد عالــی و یــا شــاهکار بــوده و هســتند و همگــی 
نیــز بازخوردهــای بســیار عالــی را از منتقــدان و بازیبــازان در دنیــا دریافــت 

ــازی  ــوان برتریــن ب ــه عن ــه یــک نســخه ب ــد. اگــر بخواهیــم فقــط ب نمــوده ان
ــام  ــازی شــاهکار Halo 2 ن ــم از ب ــم مــی توانی ــو اشــاره کنی ــز هیل در فرنچای
ببریــم. ایــن بــازی کــه توســط بانجــی ســاخته شــده در ســال 2004 توســط 
مایکروســافت بــه صــورت انحصــاری بــرای کنســول ایکــس باکــس منتشــر 
گردیــد و بــا بازخوردهــای بــی نظیــری کــه کســب نمــود، امتیــاز متــای 95 را 
بــه خــود اختصــاص داد. در Halo 2 نیــز در نقــش مســترچیف افســانه ای 
ــواع و اقســام کاوننــت  ــا جــذاب تریــن ســاح هــا، ان ــم و ب قــرار مــی گرفتی
هــا را در بهتریــن شــکل ممکــن از یــک شــوتر اول شــخص، قلــع و قمــع 
مــی کردیــم. شــکی وجــود نــدارد کــه بــازی Halo 2 نــه تنهــا یکــی از برتریــن 
شــوترهای اول شــخص تاریــخ بلکــه یکــی از بزرگتریــن و بهتریــن بــازی هــای 
ــا  ــازی زیب ــن ب ــز محســوب مــی شــود و ای ــخ در تمــام ســبک هــا نی کل تاری

جایــگاه پنجــم را در لیســت مــا بــه خــود اختصــاص داده اســت.

GoldenEye 007 -6
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مغزهــای متفکــر خلــق ســری تایتانفــال یعنــی جیســون وســت و وینــس 
ــرای کمپانــی اکتیویــژن و اســتودیو  زامپــا، ســال هــا و قبــل و زمانــی کــه ب
اینفینیتــی وارد کار مــی کردنــد، پایــه گــذار خلــق یکــی از بهتریــن و محبــوب 
 ، Call of Duty تریــن ســری بــازی هــای شــوتر اول شــخص تاریــخ از ســری
بــه نــام Modern Warfare شــدند کــه تــا بــه امــروز هــم همــواره از آن هــا 
بــه عنــوان بهتریــن بــازی هــای ســری Call of Duty یــاد مــی شــود. عناویــن 
ســری Modern Warfare نخســتین بــار در ســال 2007 و در قالــب نســخه 
 Call of Duty 4: Modern Warfare و با نام Call of Duty چهارم فرنچایز
بــه دنیــای بــازی هــای رایانــه ای معرفــی گردینــد و بعــد از آن بــا دو شــماره 
دیگــر در قالــب 2Modern Warfare و 3Modern Warfare بــه کار خــود 
ــر  ــدگاه اکث ــازی در ســری Modern Warfare از دی ــن ب ــد. بهتری ــان دادن پای
منتقدیــن و بازیبــازان در دنیــا، نســخه اول ان محســوب مــی شــود کــه در 
ــه هــای شــخصی  ــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن 3، رایان نســل هفتــم ب
و ایکــس باکــس 360 منتشــر گردیــد و موفــق شــد بــا کســب موفقیــت و 

فروشــی تاریخــی، امتیــاز متــای 94 را بــه خــود اختصــاص دهــد. الزم بــه ذکر 
اســت کــه همــان طــور کــه قطعــا مــی دانیــد نســخه کامــا بازســازی شــده 
Call of Duty 4: Modern Warfare هــم اکنــون و در نســل هشــتم نیــز 
در دســترس بازیبــازان قــرار دارد و اتفاقــا اکنــون کــه در حــال نــگارش ایــن 
مطلــب هســتم در حــال بــازی کــردن نســخه ریمســتر شــده مــی باشــم! در 
اکثــر مراحــل ایــن بــازی شــما در نقــش John »Soap« MacTavish قــرار 
داشــتید و در برخــی مراحــل  نیــز در نقــش پــل جکســون قــرار مــی گرفتیــد. 
از همــه مهــم ترهــم ایــن کــه در دو مرحلــه فلــش بــک، بــازی در نقــش 
کاپیتــان پرایــس افســانه ای را در ســال 1996 تجربــه مــی کردیــد کــه بــدون 
شــک محبــوب تریــن شــخصیت کل ســری کال او دیوتــی محســوب مــی 
گــردد. Call of Duty 4: Modern Warfare در زمینــه داســتان، گرافیــک، 
گیــم پلــی، شــخصیت پــردازی، صداگــذاری و موســیقی، یــک بــازی بــی نظیــر 
ــرای  ــام ســری Modern Warfare را ب ــا ن ــق شــد ت ــود و موف ــم نقــص ب و ک
همیشــه در تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای جــاودان نمایــد و ایــن بــازی زیبــا در 

لیســت مــا نیــز جایــگاه چهــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نینتنــدو شــرکت واقعــا عجیــب و البتــه شــگفت انگیــزی اســت. جالــب 
ــه ای صحبــت  ــازی هــای رایان اســت کــه هــر گاه در مــورد برتریــن هــا در ب
کنیــم، مشــاهده مــی شــود کــه نینتــدو فرنچایزهایــی را دارد کــه حتــی بــه 
جایــگاه هــای آخــر و وســط لیســت هــم رضایــت نمــی دهنــد و حتمــا بایــد 
در جایــگاه هــای اولیــه لیســت حضــور یابنــد، حتــی اگــر موضــوع صحبــت در 
مــورد ســبک شــوتر اول شــخص باشــد! بســیاری از بازیبازهــا الاقــل در ســال 
ــادی  ــر حــرف زی ــن ژان ــدو در ای ــد کــه نینتن ــر اصــا فکــر نمــی کنن هــای اخی
بــرای گفتــن داشــته باشــد امــا مــی بینیــد کــه در همیــن 10 بــازی برتــر تاریــخ 
ایــن ســبک، دو بــازی انحصــاری نینتنــدو قــرار دارنــد کــه در جایــگاه ششــم 
از بــازی GoldevEye 007 نــام بردیــم و حــاال در جایــگاه ســوم، نوبــت مــی 
 Metroid رســد بــه عنوانــی از یکــی از بزرگتریــن فرنچایزهــای تاریــخ بــا نــام
Prime. بســیاری از بازیبازهــای قدیمــی تــر خاطــرات خیلــی خــوب زیــادی را 

بــا ســری اصلــی عناویــن Metroid و زیــر شــاخه Metroid Prime دارنــد کــه 
از حضــور یکــی از محبــوب تریــن و برتریــن شــخصیت هــای مونــث تاریــخ 
 Metroid بهــره منــد اســت. بــازی اول ســری فرعــی Samus Aran بــه نــام
Prime توســط اســتودیو رتــرو و نینتنــدو ســاخته شــد و در ســال 2002 
بــرای کنســول گیــم کیــوب منتشــر گردیــد و هنــوز کــه هنــوز اســت برتریــن 
ــاز متــای 97  ــازی در 3 گانــه Metroid Prime بــه حســاب مــی آیــد و امتی ب
را نیــز دراختیــار دارد. ایــن بــازی نخســتین قســمت از 3 گانــه خــط داســتانی 
Prime بــه حســاب مــی آیــد کــه ایــن 3 گانــه در بــازه زمانــی بیــن دو بــازی 
ــدد. ســری  ــوع مــی پیون ــه وق ــی Metroid و 2Metroid ب ــی یعن ســری اصل
Prime برخــاف بــازی هــای ســری اصلــی در ســبک شــوتر اول شــخص 
علمــی تخیلــی یــا Sci-fi قــرار دارنــد و عنــوان Metroid Prime در لیســت مــا 

جایــگاه ســوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

Call of Duty 4: Modern Warfare -4
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جایــگاه دوم در لیســت مــا از برتریــن عناویــن شــوتر اول شــخص تاریــخ، 
اصــا و ابــدا تنهــا یــک بــازی نیســت، بلکــه Bioshock یــک فلســفه و یــک 
معنــا و مفهــوم بســیار عمیــق اســت کــه هیــچ بــازی حــق نــدارد از کنــار 
آن ســاده رد شــود زیــرا کــه خیلــی چیزهــا بــه داشــته هــای شــما اضافــه 
مــی کنــد و بعــد از ایــن کــه ایــن شــاهکار بــی تکــرار و عجیــب و مخــوف 
ــان روشــن مــی  ــازه برایت ــف شــاهکار ت ــا تعری ــه تنه ــد، ن ــه مــی کنی را تجرب
شــود و رنــگ وتقعــی بــه خــود مــی گیــرد، بلکــه وقتــی چشــم هایتــان را مــی 
 Bioshock بندیــد تــا بخوابیــد، متوجــه مــی شــوید کــه داریــد ناخــودآگاه بــه
ــاک  ــد. ماجــرای دردن ــر مــی کنی ــاک رپچــر فک ــوم آن و ماجــرای دردن و مفه
شــهری کــه قــرار بــوده اســت یــک اتوپیــا، آرمــان شــهر و یــک مدینــه فاضلــه 
بــرای بشــر باشــد، امــا تبدیــل بــه یــک دیتســوپیای محــض و شــهر طمــع و 
کشــتار شــده اســت و اکنــون شــهری مــرده بــه حســاب مــی آیــد. مطمئــن 
باشــید کــه فکــر و نــگاه شــما بــه دنیــای بالــزی هــای رایانــه ای و حتــی جهــان 
بینــی فلســفی و سیاســی شــما بعــد از تجربــه کــردن Bioshock زمیــن تــا 
آســمان تغییــر خواهــد کــرد و ابعــاد جدیــدی در ذهــن شــما بــاز خواهــد 
 Bioshock .تــر خواهیــد شــد گیــر  بازیبــازی بســیار ســخت  ش و شــما 
ابرشــاهکاری اســت بــا امتیــاز متــای 96 کــه نخســتین بــار در نســل هفتــم و 

توســط نابغــه ای خــاص بــه نــام کــن لویــن خلــق شــد و بــا ایــن کــه تمامــی 
ــد، امــا کــن لویــن  ــازی را تحســین کردن ــازی بارهــا و بارهــا ایــن ب صنعــت ب
بــه حــدی متواضــع بــود کــه حتــی یــک بــار هــم از بــازی خــود تعریــف نکــرد.  
ــد و  ــاز حــرف مــی زن ــا بازیب ــه خــودش ب ــی اســت ک Bioshock جــزو عناوین
گویــای هنــر نــاب بازیســازی کــن لویــن و تفکــر و نگــرش عمیقــی اســت کــه 
وی در ســاخت بــازی دارد و تــا بــه امــروز بــه شــخصه کســی را بــا ایــن حــد 
ــز و  ــه Bioshock هرگ ــن 3 گان ــده ام. عناوی ــا ندی ــر بازیســازی در دنی از هن
هرگــز یــک شــوتر اول شــخص روتیــن ماننــد شــوترهای نظامــی و .. نیســتند 
و تجربــه ای بســیار خــاص را در اختیــار بازیبــاز قــرار مــی دهنــد کــه باعــث 
مــی شــود تــا نــام Bioshock را بــرای همیشــه بــه خاطــر بســپارید. بــا توجــه 
بــه ایــن کــه 3 گانــه بازســازی و ریمســتر شــده ایــن شــاهکار هــم اکنــون در 
نســل هشــتم بــه صــورت یــک کالکشــن موجــود اســت، امیــدوار هســتم کــه 
هیــچ بازیبــازی خــود را از لــذت تجربــه ایــن عناویــن بــی نظیــر محــروم نکــرده 
و از کنــار ایــن مجموعــه بــه ســادگی نگــذرد. 3 گانــه بایوشــاک و در راس 
آنهــا نســخه اول ایــن ســری، در لیســت مــا از برتریــن بــازی هــای شــوتر اول 
شــخص تاریــخ در جایــگاه دوم قــرار مــی گیــرد و بــدون شــک جــزو بهتریــن 

بــازی هــای کل تاریــخ در تمامــی ســبک هــا نیــز بــه حســاب مــی آینــد.

زمانــی کــه در هــر جایــی صحبتــی از برتریــن شــوتر اول شــخص تاریــخ 
مطــرح شــود، خیلــی از افــراد از همــان ابتــدا مــی داننــد کــه رتبــه اول 
لیســت چــه بــازی خواهــد بــود و البتــه کــه ایــن موضــوع بــدون دلیــل هــم 
نیســت و ایــن بــازی کامــا لیاقــت قــرار گرفتــن در رتبــه اول را داراســت. 
حتمــا مــی دانیــد کــه صحبــت از فرنچایــز Half Life اســت کــه نــه تنهــا 
ــد، جــزو  ــه حســاب مــی ای ــه ای ب ــازی هــای رایان ــخ ب از برتریــن هــا در تاری
ــا خلــق ایــن  تاثیرگذارتریــن فرنچایزهــا نیــز محســوب مــی شــود و Valve ب
ســری اســتانداردهای ســبک شــوتر اول شــخص را تــا حــد زیــادی بــاال بــرده 
ــرد. پــس از  و مرزهــای کیفیــت یــک بــازی شــوتر اول شــخص را جابجــا ک
 Half Life 2 موفقیــت چشــمگیر بــازی اول ســری، در ســال 2004 بــود کــه
بــرای رایانــه هــای شــخصی منتشــر گردیــد و موفقیــت بــازی اول را تکمیــل 
کــرده و نــام خــود را در صنعــت بــازی هــای رایانــه هــای رایانــه ای جاودانــه 
نمــود. ســپس در ســال 2005 ایــن بــازی بــرای پلتفــرم ایکــس باکــس عرضــه 
گردیــد و بعــد از آن در ســال 2007 ایــن عنــوان بــه همــراه شــاهکار پورتــال 
 The در قالــب یــک مجموعــه بــه نــام ، Team Fortress و بــازی زیبــای
Orange Box بــرای کنســول پلــی استیشــن 3 و ایکــس باکــس 360 نیــز 
منتشــر شــد. جالــب اســت بدانیــد کــه در حــال حاضــر ایــن بــازی شــاهکار 
بــرای سیســتم عامــل هــای OSx، لینوکــس و اندرویــد نیــز در دســترس 

اســت. Half Life 2 بــه محــض انتشــار موفــق شــد تــا بازخوردهــای بــی 
نظیــری را کســب نمایــد و نهایتــا نــز متــای رویایــی 96 را بــه خــود اختصــاص 
داد امــا بــه جــرات بایــد بگوییــم کــه ایــن بــازی جــزو عناوینــی اســت کــه 
حتــی لیاقــت کســب امتیــاز متــای 100 را نیــز داراســت زیــرا کــه نــه تنهــا در 
زمــان خــود هیــچ نقصــی نداشــت بلکــه ارزش آن از جایــی بیشــتر مشــخص 
مــی شــود کــه حتــی اکنــون و بعــد از گذشــت 13 ســال از انتشــار اولیــه 
بــازی نیــز وقتــی آن  را تجربــه نماییــد، بــی نهایــت بــرای بازیبــاز لذتبخــش 
و جــذاب اســت و ایــن خصوصیــت شــاهکارهای بــی تکــرار و بســیار بــزرگ 
تاریــخ اســت. همــه چیــز در بــازی Half Life 2 از داســتان و شــخصیت 
پــردازی گرفتــه تــا گیــم پلــی و صداگــذاری و ســایر مــوارد، در باالتریــن 
ســطح ممکــن قــرار داشــتند و نــام Half Life را بــرای همیشــه در میــان 
برتریــن هــا مانــدگار کردنــد. امیــدوار هســتیم کــه بــاز هــم بتوانیــم بــار دیگــر 
در قالــب دکتــر فریمــن محبــوب در نســخه ای جدیــد از ایــن ســری قــرار 
ــزه  ــز و صاحــب ری ــن اســت کــه Valve عزی ــه ای ــوط ب ــه من ــه البت ــم ک بگیری
میــزه اش، کمــی تمرکزشــان را از اســتیم بردارنــد و بــازی بســازند! در نهایــت 
بایــد بگوییــم کــه عنــوان Half Life 2 موفــق مــی شــود تــا در لیســت مــا از 
برتریــن شــوترهای اول شــخص تاریــخ درجایــگاه نخســت قــرار گرفتــه و بــر 

تخــت پادشــاهی تکیــه بزنــد.

Bioshock -2

Half Life 2 -1
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ــوان یکــی از از نمــاد هــای صنعــت  ــه عن ــال گیــر ســالید ب ســری مت
بــازی ســازی همیشــه از محبوبیــت خاصــی بیــن طرفــداران بهــره مــی 
بــرد. زیــر نظــر کمپانــی نســبتا بزرگــی بــه نــام کونامی و تحــت کارگردانی 
شــخص بزرگــی همچــون هیدئــو کوجیمــا، بــا عرضــه هــر نســخه از ایــن 
ســری شــاهد هجــوم طرفــداران بــرای خریــد نســخه هــای بــازی بودیــم. 
دلیــل موفقیــت ایــن ســری ســاده بــود، ترکیــب داســتانی فــوق العــاده، 
بــا گرافیکــی خیــره کننــده و شــخصیت پــردازی هــای بــه شــدت دوســت 

داشــتنی. مهــم نبــود کــه داســتان هــر شــماره چــه باشــد چــون امــکان 
نداشــت کــه بــد باشــد. بــازی در دنیــای جنــگ ســرد باشــد و یــا دنیــای 
نزدیــک بــه اخــر زمانــی و در جنــگ جهانــی بعــدی، در هــر صــورت 
ســلطان قلــب هــا بیــگ بــاس و ســالید اســنیک دل مــا را مــی رباییدنــد 
و مــا هــم تــا ســال هــا مجبــور بودیــم در بــاره بــا فلســفه و نتیجــه هــر 
بــازی صحبــت کنیــم. البتــه تمــام ایــن هــا مربــوط بــه متــال گیــر هــای 

کوجیمــا مــی باشــد.

ســری  از  پنجــم  شــماره  باشــد  کــه  چــه  هــر 
اصلــی تفــاوت هــای بســیاری بــا تمــام شــماره 
هــای پیشــین خــود داشــت. اولیــن تغییــر عرضــه 
هــای  رایانــه  خصوصــا  پلتفرم هــا  تمــام  بــرای 
شــخصی بــود کــه نشــان از رویکــرد جدیــد کونامــی 
بــرای بــازی هــای خــود داشــت، دیگــر خبــری از 
بــرای ســونی نبــود و حــاال  انحصــاری کنســولی 
ــن  ــود. دومی هــدف فــروش بیشــتر محصــوالت ب
تغییــر ارائــه دو نقشــه نســبتا بــزرگ جهــان بــاز 
واقعــا  کــه  بــود  بــازی  اتفاقــات  بــرای رخ دادن 
ــری  ــه تمــام شــماره هــای پیشــین تغیی نســبت ب
بــه شــد عظیــم بــود. نقشــه اول بــرای حــوادث 
جهــت  هــم صرفــا  دوم  نقشــه  و  بــازی  اصلــی 
افــزودن  و  بــازی  شــدن  تکــراری  از  جلوگیــری 

بــا وجــود آن کــه نقشــه  بــه بخــش داســتانی. 
افغانســتان بــه انــدازه کافــی بــرای تمــام حــوادث 
بــازی کافــی بــود ولــی بــاز هــم بــرای تنــوع بیشــتر 
و بازگردانــدن بیــگ بــاس بــه دنیایــی کــه در آن 
زاده شــده بــود بخــش هایــی هــم در آفریقــا بــه 
بــازی افــزوده شــد. البتــه همــه این هــا در ذهــن 
ــن هــدف و خصوصــا  ــرای چندی ــا ب خــاق کوجیم
ایجــاد  زمینــه بــرای شــماره بعــدی بــود کــه در 
ایــن میــان اختافــات بیــن کوجیمــا و کونامــی 
بــاال گرفــت و نتیجــه همــان طــور کــه همــه دیدیــم 
ــا  ــر ب ــا دو چپت ــازی در تنه عرضــه نســبتا ناقــص ب
پایــان نــه چنــدان دلچســبش بــود کــه بــا اتفاقــات 
بــد در ادامــه و جدایــی نهایــی کوجیمــا و تیمــش 

کامــل شــد.

بیشــترین  کــه  کســی  میــان  ایــن  در  البتــه 
ضــرر را کــرده بــود خــود کونامــی بــود. کونامــی 
کاری  هــر  بــرای  تقریبــا  تیمــش  و  کوجیمــا  از 
موتــور  ســاختن  فقــط  نــه  کــرد.  مــی  اســتفاده 
بــازی ســازی جدیــد شــرکت و یــا همــکاری و کمــک 
بــه ســایر تیم هــا بــرای ســاخت ســایر عناویــن، 
ــازار  ــاد ب ــک نم ــه ی ــل ب ــا تبدی ــه رســما کوجیم بلک
یابــی بــرای کونامــی شــده بــود. ولــی هــر چــه کــه 
 MGS بــود بحــث بــر ســر هزینــه هــای ســاخت
V و ســایر مســائل ســبب شــد کــه حــاال کونامــی 
تصمیــم بگیــرد کــه اولیــن متــال گیــر بــدون حظــور 
کوجیمــا را بــه ســرعت اســتارت بزنــد و حداقــل 
خــودش بفهمــد کــه در ایــن دنیــای جدیــد چقــدر 

مــی توانــد طرفــداران را راضــی کنــد. 

سرزمین زامبی های کله کریستالی!
محمدحسین باجالن



64
G

am
ef

a.
co

m

بــازی جدیــد حتــی از نــام کامــل ســری هــم 
 Metal Gear Rising بهــره نمــی بــرد و بــه ســبک
فقــط از اســم Metal Gear خالــی اســتفاده مــی 
کنــد. ایــن تصمیــم از چنــد جهــت بــرای کونامــی 
بتوانــد  شــود  مــی  ســبب  اوال  کــه  اســت  مهــم 
ســری ها و دنبالــه هــای فرعــی متنوعــی ایجــاد 
کنــد و از ســمت دیگــر هــر چــه قــدر هــم کــه 
یــک عنــوان ضعیــف عمــل کنــد، مــی توانــد بــه 
 Metal راحتــی بــا گفتــن ایــن کــه ایــن بــازی یــک
Gear Solid نیســت و ســری اصلــی جایــش هنــوز 

محفــوظ اســت خــود را تبرعــه کنــد.
داســتان Metal Gear Survive  هــم همیــن 
 MGS ــه پــس از عرضــه اســت. کونامــی بافاصل
V و حواشــی ایجــاد شــده، ســعی کــرد کــه نشــان 
دهــد هنــوز کنتــرل اوضــاع را در دســت دارد و 
بعــد بــا رجــوع بــه اتــاق فکــر و تــاش بــرای عرضــه 
نســخه دیگــری در ایــن ســری بــه ســرعت بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه تــاش بــرای ســاخت یــک 
متــال گیــر واقعــی در شــرایط فعلــی نــا ممکــن 
اســت و حداقــل بایــد تــا زمــان تکمیــل شــدن 
تیــم ســازنده صبــر کــرد ولــی جلــوی حــرف هــای 
طرفــداران را نیــز نمــی شــد گرفــت و در نتیجــه 
هــر  بایــد  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  کونامــی 
ــر را یــدک  ــال گی چیــزی را در حالــی کــه اســم مت

مــی کشــد، بــه خــورد طرفــداران داد.
پــر  هــای  ســبک  از  یکــی  در  جدیــد  بــازی 
ــا ســاخته  ــی ســبک بق ــن روز هــا، یعن ــدار ای طرف
ــرده اســت  شــده اســت و کونامــی هــم ســعی ک
کــه تقریبــا هــر عنصــری کــه از ایــن ســبک دیــده 
اســت در بــازی خــود بگنجانــد. از افــزودن ویژگــی 
هــای مبــارزه نزدیــک و ســاخت تجهیــزات گرفتــه 
و چنــد عنصــر  و چندیــن  پایــگاه  یــه  ایجــاد  تــا 
ــه همــه  ــزی اســت ک ــی چی ــازی نهای ــا ب ــر. ام دیگ
را داشــتیم، خــراب شــدن  انتظــار آن  پیــش  از 
نتیجــه نهایــی. کونامــی موفــق شــد حداقــل در 

ایــن زمینــه همــه انتظــارات را بــرآورده کنــد.

عناویــن  دیگــر  از  بســیاری  خــاف  بــر  بــازی 
ســبک بقــا، دارای یــک داســتان بــه ظاهــر کامــل 
ــازی دقیقــا بعــد از حملــه  اســت. داســتان ایــن ب
بــه مــادر بیــس رخ مــی دهــد و در حالــی کــه 
بــر روی ســکو هــای عظیــم در حــال  ســربازان 
ــر  ــزرگ ب ــی ب ــا گهــان پرتال جــان دادن هســتند، ن
روی ســر مــادر بیــس بــه وجــود مــی آیــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه ســایر شــخصیت هــای اصلــی 
بــازی در حــال فــرار بــه هــر وســیله ای از ایــن 

هنــوز  حــال  ایــن  در  هســتند.  ســوزان  جهنــم 
ــاده  ــر افت ــر روی مــادر بیــس گی ــن ســرباز ب چندی
هســتیم  آن  شــاهد  تعجــب  کمــال  در  و  انــد 
کــه بیــگ باســی کــه همیشــه جــان ســربازانش 
اولویــت اولــش بــوده، جلــو تــر از همــه در حــال 
فــرار اســت. باالخــره همــه ســربازان گیــر افتــاده 
آبــاد  نــا کجــا  در  پرتــال، در ســرزمینی  ایــن  در 
ــی آن هــا  ــت اصل ــد و حــاال ماموری ــرود مــی آین ف

شــروع مــی شــود، زنــده مانــدن!
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البتــه اگــر کــه فکــر مــی کنیــد شــروع داســتان 
بــازی بــی منطــق و مســخره اســت و شــاید جلوتــر 
اندکــی منطــق یــا جذابیــت بــه بــازی تزریــق مــی 
ــر رفتــن  ــو ت ــا جل شــود، ســخت در اشــتباهید و ب
فقــط بــه مســخره بــودن بــازی افــزوده مــی شــود 
و از همــه بــد تــر ســبک نمایــش میــان پــرده هــای 
بــازی اســت کــه در بعضــی از آن هــا مثــا ســعی 
کــرده انــد ســبک و ســیاق نمایــش داســتان بــا 
دوربیــن هــای مــدار بســته و حــس بازجویی هــا 
در شــماره هــای نخســتین متــال گیــر ســالید را 
زنــده کننــد ولــی اندکــی بــا خــود تفکــر نکردنــد 
کــه حتــی خــود کوجیمــا هــم در شــماره پنجــم بــه 
نمــای هــم زمــان و بــدون حتــی یــک کات روی 
آورد. حتمــا یــک دلیلــی بــرای آن وجــود دارد کــه 

کونامــی آن را هــم متوجــه نشــد.
ــازی در ســبک بقــای دیگــری،  ــه ســبک هــر ب ب
ایــن جــا هــم شــما مثــا قــرار اســت تجربــه ای 
نزدیــک بــه واقعیــت داشــته باشــید. بایــد غــذا 
بخوریــد، آب بنوشــید و اســتراحت کافــی داشــته 
باشــید تــا بتوانیــد زنــده بمانیــد. منابــع الزمــه بــرای 
ایــن کار در دنیــای بــازی پخــش شــده انــد و شــما 
بایــد در البــه الی ســخره هــای افغانســتان بــه 
دنبــال آن هــا بگردیــد. البتــه بــه همیــن راحتــی 
هــم نیســت و شــما مثــا بــرای اســتفاده از آب 
بایــد ان را تصفیــه کنیــد و یــا ایــن کــه نیــاز بــه 
انــرژی بــرای ســاخت و ســاز داریــد کــه از همــان 
ــرده  ــل ک ــی تبدی ــه زامب ــه ســربازان را ب منبعــی ک
اســت، یعنــی انــرژی Kuban بایــد اســتخراج شــود 
قابــل کشــف  بــازی  نقشــه  جــای  جــای  در  کــه 
اســت. جــدای از آن شــما دارای ســطح ســامتی 
و اســتقامت هســتید کــه تقریبــا بــا هــر حرکتــی از 

ســطح اســتقامت شــما کــم خواهــد شــد. 
بــرای مبــارزات نیــز شــما دو راه پیــش رو داریــد. 
یکــی ایــن کــه بــه آرامــی و بــه ســبک عناویــن 
اصلــی ســری متــال گیــر از پشــت ســر دشــمنان را 
غافــل گیــر کنیــد و آن هــا را از بیــن ببریــد. البتــه 
اوال از آنجایــی کــه دیگــر زنــده مانــدن زامبی هــا 
ــرای اعتــراف  مهــم نیســت و آن هــا هــم چیــزی ب

بــه شــما قطعــا نبایــد داشــته باشــند بنــا برایــن 
گزینــه اعتــراف گیــری و بــی هــوش کــردن حــذف 
شــده اســت. از ســوی دیگــر اگــر حوصلــه مخفــی 
کاری نداریــد مــی توانیــد بــه دل دشــمن بزنیــد 
و همــه آن هــا تکــه تکــه کنیــد. بــرای ایــن کار 
هــم بــه ســاح هــای دور بــرد و نزدیــک بــرد هــم 
دسترســی داریــد. ســاح هــای درو بــرد شــامل 
ســاح هــای گــرم و تیــر کمــان مــی شــود و ســاح 
ــزه مــی  ــو و نی ــک زن هــم شــامل چاق هــای نزدی
ــر ســاح  ــر دیگ ــزه ب ــی نی ــت فن ــه مزی باشــد. البت
هــای بــازی یــک عــدم تمــام شــدن تــوان آن و در 
ثانــی تــوان اســتفاده از آن در پشــت موانــع ماننــد 
فنس هــا و آســیب زدن بــه آن هــا از آن ســوی 

دیگــر مــورد اســتفاده مــی باشــد.
سیســتم ســاخت و ســاز و ایجــاد پایــگاه شــاید 
تنهــا نکتــه مثبــت و لــذت بخــش بــازی باشــد و 
ــا جمــع  ــه شــما ب ــر آن اســت ک ــز ب اســاس آن نی
آوری مــواد اولیــه الزمــه، مــی توانیــد نســبت بــه 
ســاخت پایــگاه خــود اقــدام کنیــد. شــما بایــد بــه 
ــع دفاعــی  ــی ارزشــمند خــود موان ــع اصل دور مناب
ســاخته و بعــد هــم یــک دیــوار دور آن هــا بکشــید 
تــا و از آن هــا دفــاع کنیــد. شــما مــی توانیــد هــم 
چنیــن چندیــن مانــع مختلــف نیــز بــر ســر راه ایــن 

ــد.  ــرار دهی زامبی هــا ق
بــه  بــازی دقیقــا  تنــوع ماوریــت هــای  البتــه 
همیــن دو مــورد محــدود مــی شــود و بــازی هیــچ 
چیــز دیگــری بــاری ارائــه نــدارد. در هــر ماموریــت 
وظیفــه شــما ایــن اســت کــه یــا از پایــگاه خــود 
یــا از  بــه دنبــال منابــع بگردیــد و  دفــاع کنیــد، 
نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر برویــد. از ســوی دیگــر 
بیشــتر تمرکــز بــازی هــم بــر خــاف تمــام عناویــن 
تمرکــز  داســتانی  بخــش  روی  بــر  بقــا،  دیگــر 
  Rust و یــا DayZ دارد. دیگــر عناویــن خصوصــا
ــا محــدود  ــدا ن ــزرگ و از ابت ــک نقشــه ب ــر روی ی ب
تمرکــز دارنــد و شــما مــی توانیــد بــه همــراه ســایر 
دوســتانتان مجموعــه بــرای خودتــان ایجــاد کنیــد 
و از آن در برابــر محیــط و ســایر بــازی بــازان دفــاع 
کنیــد ولــی در ایــن بــازی خبــری از داســتان ها 
نیســت. از جهتــی خــارج شــدن از رویــه معمــول 
ســایر بــازی هــای ســبک بقــا قابــل تقدیــر اســت 
ولــی از ســوی دیگــر انجــام تمــام کار هــا بــرای 
بــه وســیله  ســاخت یــک پناهــگاه ایمــن فقــط 

خودتــان، بســیار خســته کننــده و زجــر آور.
در بــازی بخــش چنــد نفــره هــم گنجانــده شــده 
اســت. البتــه بــر خــاف ظاهــر بــه شــدت جالبش، 
ــز  ــازی نی ــد نفــره از بخــش داســتانی ب بخــش چن



66
G

am
ef

a.
co

m

بســیار پــوچ تــر بــه نظــر مــی رســد و تمامــا خالــی 
از محتواســت. در ایــن جــا تنهــا کاری کــه بایــد 
انجــام دهیــد همــکاری بــا دوســتانتان بــرای از 
ــردن ســیل دشــمنان اســت. جــدای از آن  ــن ب بی
ــزوده  ــن قســمت اف ــوای دیگــری در ای ــچ محت هی
ــه دلیــل آن  نشــده اســت. ولــی از ســوی دیگــر ب
کــه بــازی تقریبــا در نظــر همــه منفــور اســت، 
بنابرایــن کســی هــم بــه ســراغ خریــد ان نمــی 
ــا همــه  ــد و نتیجــه آن شــده اســت کــه تقریب رون
ــدا کــردن  ــد مــدت زمــان بســیاری را صــرف پی بای
ســه نفــر دیگــر کننــد و بســیاری هــم بــه کل قیــد 

ایــن بخــش را خواهنــد زد.
ــه  ــازی نســبت ب ــه ب ــر زمینه هــا ک همچــون اکث
شــماره پنجــم پســرفت داشــته اســت، گرافیــک 
ظاهــری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و 
در کل بــه نظــر مــی رســد کــه شــماره قبلــی هــم 
زیبــا تــر و هــم پــر جزییــات تــر بــوده اســت. البتــه 
بــا توجــه بــه تفــاوت ســبک بــازی و ســراریز شــدن 
تعــداد بیشــتری از دشــمنان بــر ســر شــما شــاید 
در ابتــدا منطقــی باشــد کــه گرافیــک بــازی اندکــی 
کاهــش یافتــه باشــد ولــی ایــن مشــخص نشــده 
اســت کــه در حالــی همــه شــرکت ها در طــول 
تاریــخ بــازی هایشــان پیشــرفت مــی کننــد چــرا 
کونامــی موفــق بــه انجــام چنیــن مهمــی نشــده 
ســایه  زمینــه  در  بیشــتر  پســرف  ایــن  اســت. 
زنی هــا و کســفیت تکســچر ها مشــخص اســت 

کیفیــت  کونامــی  دیگــر حداقــل  از ســوی  ولــی 
افکت هــا را تغییــر نــداده اســت. جــدای از ایــن 
ــازی هــم نســبت  پســرفت، ابعــاد محیــط هــای ب
بــه شــماره قبلــی هیــچ پیشــرفتی ندشــته اســت و 
اصــا معلــوم نیســت چــرا وقتــی کــه بــازی شــما را 
بــه یــک دنیــای دیگــر تلپــورت مــی کنــد، چــرا بــاز 
هــم تمــام محیط هــا دقیقــا شــبیه هــم هســتند، 
خــود  بــه  حتــی  کونامــی  اســت  ســاده  پاســخ 
زحمــت طراحــی محیــط هــای جدیــد را هــم نــداده 
اســت و همــه رابــه گــردن یــک دنیــای مــوازی 

انداختــه اســت.

باالخــره پــس از EA حــاال نوبتــی هــم باشــد 
بــه  را  کــه روی دیگــرش  اســت  نوبــت کونامــی 
هــای  افتضــاح  از  پــس  دهــد.  نشــان  همــه 
نســخه دوم بتــل فرانــت و تحریــم بــازی بــازان و 
ــه نظــر نمــی رســد  ــازی، ب ــه ب منتقدیــن نســبت ب
کــه کونامــی ذره ای تعقــل بــه خــرج داده باشــد و 
تصمیماتــی بــه شــدت وحشــتناک تــر از EA هــم 
بــرای بــازی خــود رفتــه اســت. مهــم تریــن آن هــا 
افــزوده شــدن خــود پرداخــت هــای درون برنامــه 
ای اســت کــه در اولیــن نــگاه بــه بــازی بــاز هشــدار 
مــی دهــد کــه آمــاده باشــید! ناشــر در انتظــار 
خالــی کــردن مجــدد جیــب شــما اســت. کونامــی 
هــم ماننــد بســیاری دیگــر بــه پردخــت هزینــه 
بــازی بــرای یــک بــار قانــع نشــده و آن هــا هــم فکــر 
مــی کننــد عنوانشــان ارزش خیلــی بیشــتری دارد 
و حــاال در ایــن بــازی هــم بــه ازای هــر حرکتــی 
بایــد رســما بــه کونامــی پــول پرداخــت کنیــد. از 
خریــد ایتــم هایــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه 
پیشــرفت پایگاهتــان تــا تغییــرات ظاهــری. ولــی 
مســئله ای کــه ســبب رو ســفید شــدن EA شــده 
اســت، افــزودن پرداخــت درون برنامــه ای و آن 
ــد محــل  ــرای خری ــزاف 10 دالر ب ــغ گ ــا مبل هــم ب
ذخیــره بــازی ثانویــه اســت. جــای هیــچ حرفــی 
دیگــر وجــود نــدارد دیگــر رســما کونامــی EA دوم 

اســت.

ــرای ســاخت یــک نســخه  ــد گفــت کــه تــاش کونامــی ب در آخــر بای
دیگــر در ایــن ســری نتیجــه ای جــز فاجعــه نداشــته اســت. کونامــی 
ــر دارد،  ــال گی ــوان ســاخت مت ــوز هــم ت ــرای نشــان دادن آن کــه هن ب
یــک  اســت  شــده  کــه  هــر صورتــی  بــه  کــه  اســت  گرفتــه  تصمیــم 
نســخه نصفــه و نیمــه از ایــن بــازی را بــه خــورد طرفــداران بدهــد. ایــن 
وضعیتــی مــی باشــد کــه اکتیویــژن هــم ســال ها پیــش بــا ســری نــدای 
وظیفــه و پــس از جدایــی تیــم اصلــی  اینفینیتــی وارد بــا ان دســت و 
پنجــه نــرم مــی کــرد کــه البتــه راه حــل اکتیویــژن بهبــود وضعــت تیــم 

ــم  ــژن ســه تی ــود کــه حــاال اکتیوی ــازی هایــش ب هــای دیگــر ســازنده ب
اصلــی بــرای ســاخت عناویــن  ایــن مجموعــه دارد کــه البتــه هنــوز هــم 
بــه ســختی مــی توانــد طرفدارانــش را راضــی نگــه دارد. بــا ایــن وضعیــت 
موجــود، در صــورت ســاخت نســخه هــای بهتــر از ســری اصلــی نیــز بــه 
دلیــل افتضــاح ایــن شــماره قطعــا دیگــر کســی بــه ســراغ آن نخواهنــد 
ــا  ــرای همیشــه ب رفــت و شــاید کــم کــم وقــت آن رســیده باشــد کــه ب
ایــن ســری خداحافظــی کنیــم. در هــر صــورت ایــن بــازی بــه هیــچ وجــه 

ــدارد! ارزش خریــد ن

داستان ضعیف و میان پرده های توهین امیزسیستم ساخت و ساز پایگاه
ماموریت های تکراری

گیم پلی تکراری و خسته کننده
سیستم مبارزات کم عمق و تکراری 

هوش مصنوعی ضعیف
گرافیک تضعیف شده
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OKAMI  از آن دســت بازی هایــی اســت کــه اگــر 
یکبــار هــم آن را بــازی کــرده باشــید، نمی توانیــد بــه 
ــار  ــن ب ــی کــه اولی ــد. عنوان ســادگی فراموشــش کنی
توسط CAPCOM  در سال 2006 و برای کنسول 
پلی استیشــن 2 منتشــر شــد. متــای فوق العــاده 93 
بــرای ایــن بــازی، بــدون شــک نشــان دهنــده عرضــه 

یــک عنــوان فــوق انتظــار بــوده اســت و البتــه عنوانــی 
کــه تــا ســالها از آن صحبــت می شــد. اکنــون، و پــس 
از گذشــت 12 ســال ناقابــل، شــاهد عرضــه دوبــاره 
ایــن عنــوان بســیار ارزشــمند، در قالبــی جدیــد و بــا 

نــام OKAMI HD  هســتیم. 

متاســفانه، پــس از ســال 2006 دیگــر شــاهد 
نســخه خاصــی از ایــن فرانچایــز نبودیــم و ابــداً 
کــه  موفقیتــی  بــازی،  ایــن  تــا  نشــد  فرصــت 
به دســت آورده بــود را پیــدا کنــد. همانطــور کــه 
می دانیــد، OKAMI  کامــاً دربــاره افســانه های 
بــزرگ و دیرینــه ژاپــن اســت و داســتان در ایــن 
کــه  فکــر می کنیــد  اگــر  روایــت می شــود.  خــط 
تکــرار  داســتانی  افســانه،  یــک  از  نمی تــوان 
ــی  ناشــدنی ســاخت ســخت در اشــتباهید! و حت
  OKAMI باشــید،  اشــتباه  در  ســخت  هــم  اگــر 
بــه  می کنــد.  حــل  برایتــان  را  مشــکل  خــودش 
از  یکــی  بــازی  اصلــی  ســاده، شــخصیت  زبــان 
افســانه های ژاپــن بــه نــام آماتراســو اســت کــه 
در ادامــه و بــا شــروع بــازی بــا او بیشــتر آشــنا 
بــا  کــه  سالهاســت  آماتراســو،  شــد.  خواهیــد 
مبــارزه  وارد  خــودش  خــورده  قســم  دشــمن 
شــده و هنــوز بــه طــور کامــل موفــق بــه پیــروزی 
نشــده. پــس از کشــکمش های فــراوان، قهرمــان 
قصــه مــا متوجــه می شــود کــه تنهــا راه شکســت 
ناگــی  نــام  بــه  انســانی  دیرینــه اش،  دشــمن 
اســت. پــس آماتراســو ناگــی را پــرورش می دهــد 
ــد. پــس از مدت هــا  ــارزه آمــاده می کن ــرای مب و ب
و دیــدن ظلم هــای بــی پایــان اوروچــی، آماتراســو 
نیــز بــه کمــک ناگــی، اینبــار در قالــب گرگی ســفید 
مــی رود. امــا بــاز هــم مغلــوب اوروچــی می شــود 

تــا زمانــی کــه... .
کــه  سوســانو  می گــذرد!!  ســال   100 حــاال 
از فرزنــدان ناگــی بــوده، و بــر اثــر نادانــی اش، 
باعــث آزاد شــدن دوبــاره اوروچــی می شــود! در 
ــراد  ــز، یکــی دیگــر از افســانه ها و اف آن طــرف نی
ــه و  ــگل رفت ــی جن ــد اصل ــه معب مهــم داســتان، ب
آماتراســو را دوبــاره احیــا می کنــد! حــاال آماتراســو 
کــه کــه دفعــه قبــل، بســیار ضعیــف شــده بــود، 
را  رفتــه اش  دســت  از  قدرت هــای  دوبــاره  بایــد 
احیــا کنــد و بــه مبــارزه بــا تــک تــک موانــع ســر 
راهــش بپــردازد. حــاال به جــای ناگــی، یــک نقــاش 
کوچــک و بامــزه به نــام ایســونو همــراه او خواهــد 

بــود! شــخصیتی کــه نقــش مهمــی در گیم پلــی 
OKAMI  بــازی می کنــد. داســتان OKAMI  بــه 
از زیبایی هــای روایــات  طــور کلــی مجموعــه ای 
بســیار  بــه شــکل  کــه  اســت  ژاپنــی  اســاطیر  و 
زیبایــی درآمــده و می توانــد همــه را بــه خــودش 
جــذب کنــد. اینکــه از داســتان بیشــتر بخوانیــد بــه 
خودتــان بســتگی دارد! ولــی االن، دیگــر نوبــت 
گیم پلــی اســت! عنصــری کــه دقیقــاً نقــش اصلــی 
را در OKAMI HD  بــازی می کنــد. و مخصوصــاً 
وقتــی قــرار اســت ایســونو را در اختیــار خودتــان 
ببینیــد، آن زمــان اســت کــه بــا جــادوی گیم پلــی 

OKAMI  آشــنا می شــوید. 
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OKAMI  زمانــی خــود را نشــان می دهــد کــه 
می گــذارد!  بــازی  ماهــر  نقــاش  جــای  را  شــما 
از  انتزاعــی  دنیایــی  در  اینکــه  مطمئنــاً 
اســطوره های ژاپنــی نقاشــی کنیــد جــذاب اســت 
و جــذاب تــر از آن هــم، ایــن  اســت کــه آن دنیــا 
مبــارزات  بســازید!  خودتــان  نقاشــی های  بــا  را 
بــازی نیــز تــا حــد زیــادی بــر پایــه همیــن نقاشــی 
کــردن ســاخته شــده اند! تمــام محیــط بــازی بــرای 
ــار شماســت! حتــی شــما  نقاشــی کــردن در اختی
و خورشــید،  مــاه  کــردن  نقاشــی  بــا  می توانیــد 
البتــه  کنیــد!  عــوض  نیــز  را  روز  و  شــب  جــای 
اشــتباه نکنیــد! نقاشــی در OKAMI  فقــط در ایــن 
مبــارزات،  در  و حتــی  نمی شــود  مــورد خاصــه 
بــه صــورت پیشــرفته  می توانیــد از ایــن عنصــر 
در بــازی اســتفاده کنیــد! مثــا بــا قطــع کــردن 

درختــان و یــا کشــیدن بمــب و... بــه دشــمنان 
آســیب برســانید و فقــط لــذت ببریــد! نکتــه زیبــای 
و جــذاب  دیگــر، وجــود معماهــای لذت بخــش 
در بــازی اســت! معماهایــی کــه بازهــم بایــد بــا 
خاقیــت شــما و مهــارت نقاشــی حــل بشــوند تــا 
بیشــتر از همیشــه از فتــح کــردن مراحــل لــذت 

ببریــد.
محیط هــای طراحــی شــده در بــازی نیز از لحاظ 
هنــری بســیار عالــی و زیبــا طراحــی شــده اند و 
جــای هیــچ حرفــی را باقــی نمی گذارنــد. طراحــی 
روســتاها و حیوانــات و الهه هــا و حتــی NPC هــا 
  OKAMI ،عالــی از آب درآمــده. عــاوه بــر اینهــا
ــار  ــه مراحــل اصلــی اکتفــا نکــرده و در کن حتــی ب
مراحــل اصلــی بــازی، ســورپرایزهای دیگــری نیــز 
بــازی برایمــان تعبیــه کــرده کــه انجــام  درکنــار 

ایــن مراحــل فرعــی اصــاً خالــی از لطــف نیســت! 
مفــرح  بســیار  کــه  بــازی  فرعــی  ماموریت هــای 
مهمــی  شــدیداً  نقــش  شــده اند،  طراحــی  نیــز 
در مانــدن روح و جذابیــت بــازی دارنــد. اگرچــه 
ظاهــر  آزاردهنــده  مواقعــی  در  بــازی  کنتــرل 
می شــود، بــه خصــوص در نســخه PC، امــا بــه 
طــور کلــی شــاهد کنترلــی بســیار خــاص هســتیم. 
در واقــع، لحظاتــی کــه همزمــان در حــال نقاشــی 
بــازی می توانیــد  و مبــارزه هســتید را در کمتــر 
در  موجــود  فایت هــای  بــاس  کنیــد.  تجربــه 
OKAMI همگــی از طراحــی بســیار منحصــر بــه 
فــردی بهــره می برنــد و عــاوه بــر آن مبــارزه بــا 

هرکــدام نیــز زیبایــی خــاص خــودش را دارد. 
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گرافیــک OKAMI  در یــک کام شــاهکار اســت! یــک شــاهکار هنــری 
فوق العــاده کــه گرافیــک هنــری اش را شــاید هیچــگاه بــا چشــمانتان ندیــده 
باشــید! ایــن طراحــی هنــری اســتادانه در کنــار عنصــر نقاشــی کــه بــه خوبــی 
ــازی جــای خشــک کــرده، باعــث پدیــد آمــدن ترکیبــی خــوش طعــم و  در ب
تکــرار ناشــدنی می شــود کــه مطمئنــاً طعــم آن بــه ایــن زودی هــا از زیــر 
زبانتــان دور نمی شــود. طراحــی گرافیــک و محیــط بــازی، بســیار شــبیه 
نقاشــی های معــروف ژاپنــی اســت. اینکــه کپــکام تــا چقــدر بــا ســاخت ایــن 
بــازی در آن زمــان، خاقیــت و نبــوغ اعضــای اســتودیوهایش را نشــان 
ــود  ــدا قــرار ب ــد کــه در ابت مــی داد کامــا واضــح اســت. جالــب اســت بدانی
ــا حالــت ســه بعــدی  ــازی رنــگ و روی دیگــری داشــته باشــد و ب گرافیــک ب
تمــام و معمولــی بــه بــازار عرضــه بشــود کــه خوشــبختانه، OKAMI  در 

کمــال خوشــبختی از ایــن دردســر فــرار کــرد. 
نداشــتم،  دوســت  بــازی  طــول  در  اصــا  کــه  مــواردی  از  متاســفانه، 
ایــن بــود کــه شــخصیت های بــازی رســماً هیــچ زبانــی بــرای صحبــت بــا 
ــان کپکامــی )!(  ــق از زب ــه طــور مطل ــی( و ب ــی ژاپن ــر نداشــتند! )حت یکدیگ
بــرای صحبــت اســتفاده می کردنــد و بــه شــخصه کمــی حــس غریبــه بــودن 
بــا شــخصیت های بــازی بــه مــن دســت مــی داد. موســیقی بــازی، کامــاً 
زیبــا و »ژاپنــی« خلــق شــده و از هــر لحظــه شــنیدن آنهــا لــذت می بریــد! 
موســیقی OKAMI  آنقــدر جــذاب اســت، کــه مخصوصــاً در حیــن مبــارزات، 
 OKAMI ممکــن اســت خودتــان را در ژاپــن ببینیــد! خوشــبختانه رزولوشــن
ــوان نســخه بازســازی  ــه عن ــرار دارد و ب ــی ق ــل قبول ــز در ســطح قاب HD  نی

شــده، کامــا دلچســب و دلنشــین ظاهــر می شــود.

و  هنرمندانه تریــن  زیباتریــن،  از  یکــی  شــک،  بــدون   ،OKAMI HD
خاص تریــن بازی هــای تمــام دوران هاســت! ایــده اســتفاده از نقاشــی بــرای 
بنــای ســاختمان گیم پلــی، بســیار اســتادانه بنظــر می رســید و اکنــون هــم بــا 
گذشــت هماننــدی بــرای آن ندیده ایــد، ایــن بــازی، طعمــی زیــر زبــان شــما 
می گــذارد کــه تــا مــدت زمــان زیــادی دربــاره اش صحبــت خواهیــد کــرد!  پــس 

بــه هیــچ وجــه هنــر نــاب ژاپنــی را از دســت ندهیــد!

طراحی هنری بی نظیر
 ایده استفاده از نقاشی برای گیم پلی بسیار خاقانه است

 موسیقی بسیار زیبا
داستان عالی با ارزش تکرار باال

معماهای جذاب

دوربین بازی گاهی ممکن است آزاردهنده ظاهر بشود.
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ــن و  ــوان یکــی از خــاق تری ــه عن راک اســتار ب
خــوش ذوق تریــن اســتدیو هــای بــازی ســازی 
ــه شــدت جــدی  ــک معظــل ب ــا، همیشــه از ی دنی
رنــج می بــرد. ایــن مشــکل اساســی چیــزی نیســت 
جــز ایــن کــه ایــن اســتدیو فقــط بــه نــام ســری 
GTA شــناخته شــده اســت. در طــول ســال ها 
بــرای  ای  عمــده  هــای  تــاش  مجموعــه  ایــن 
ســاخت عناویــن متنــوع تــر انجــام داد تــا اندکــی 
از ایــن حرف هــا راحــت شــود و ایــن مســئله هــم 
از نظــر اقتصــادی و هــم بــرای حیثیــت اســتدیو 
بســیار حیاتــی اســت. اوال از ایــن جهــت کــه شــیر 
دوشــی پــی در پــی یــک ســری بــازی برای همیشــه 
واقعــا ناممکــن اســت و طبعاتــی همچــون قضیــه 
ــدای وظیفــه و اکتیویــژن در پــی خواهــد  ســری ن
داشــت و از ســوی دیگــر در ظاهــر همــه خواهنــد 
گفــت کــه راک اســتار بــا تمــام مهــارت هایــش 

فقــط بلــد اســت GTA بســازد.
اســتار  راک  مجموعــه  میــان  ایــن  در  البتــه 
عرضــه  بــازار  بــه  جدیــد  عنــوان  زیــادی  تعــداد 
بــه  ســری هــای  بــرای نمونــه می تــوان  کــرد و 
Manhunt )کــه البتــه بــه دالیــل دیگــری ادامــه 
 Midnight داده نشــد و نــا موفــق مانــد( ســری
Club و ده هــا عنــوان دیگــر اشــاره کــرد کــه البتــه 
اکثــر قریــب بــه اتفــاق آن هــا نــه بــه موفقیتــی 
نظــر  در  نــه  و  یافتنــد  دســت  فروشــگاه ها  در 
ــد.  ــه محبوبیــت خاصــی دســت یافتن منتقدیــن ب
ایــن  عناویــن  همــه  بــرای  مثــال  ایــن  البتــه 
مجموعــه صــادق نیســت و ســری عناوینــی ماننــد 
ماننــد  عنوانــی  یــا  و   Red Dead، Max Payne
عناوینــی  از  خوبــی  بســیار  هــای  نمونــه   Bully
هســتند کــه بــه دســت ایــن اســتدیو ســپرده شــده 
و نتیجــه ای خــارق العــاده بــه دســت آمده اســت. 
در ایــن میــان یکــی از عناویــن ایــن شــرکت بیــش 
از ســایرین محــل بحــث و جــدل بیــن طرفــداران و 
منتقــدان بــوده اســت و آن هــم بــازی ســال هــای 
  LA Noire نــه چنــدان دور ایــن شــرکت بــه نــام
اســت. عنوانــی کــه در زمــان خــود انقابــی عظیــم 
در صنعــت بــازی ســازی بــه حســاب می آمــد و 
قــرار بــود دنیــای بــازی هــای ویدئویــی را بیــش 
ــواع و  ــه واقعیــت شــبیه ســازد ولــی ان از پیــش ب
ــن  ــوی آن را گرفــت. ای اقســام محدودیت هــا جل
عنــوان قــرار بــود بــه یــک اســتاندارد بــرای عناویــن 

AAA بــدل شــود و بایــد گفــت کــه امــروزه شــاهد 
اســتفاده از تمــام تکنولــوژی هــای LA Noire در 
ــن  ــر کســی ای ــی کمت ــازی هــای روز هســتیم ول ب
عنــوان را بــرای ایــده پردازی هــا و جهــت دهــی 
هایــش تحســین می کنــد. ایــن بــازی در ســال 
2011 بــا بودجــه ای در حــدود پنجــاه ملیــون دالر 
ســاخته شــد و دقیقــا از همــان اولیــن نقــد هــای 
بــازی معلــوم شــد کــه حداقــل بازگشــت ســرمایه 

ــود. ــازی کار ســختی خواهــد ب ب
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نقطــه قــوت ایــن بــازی قــرار بــود داســتانش 
باشــد. داســتانی کــه مکملــش بازیگــران طــراز 
اول هالیــوودی بــود و چیــزی کــه در ان روز هــا 
باعــث تجعــب همــگان شــده بــود دقــت بــاالی 
ــران و حــرکات  ــن بازیگ ــر ســازی صــورت ای تصوی
فــوق نــرم و دقیــق صــورت آن هــا بــود.  ایــن بــازی 
 Motion در آن روزگار نســل هفتــی از تکنولــوژی
Scan اســتفاده کــرد کــه ســبب شــده بــود تمامــی 
حــرکات صــورت و بــدن شــخصیت ها بــا دقتــی 
مثــال زدنــی بــر روی آن دســتگاه هــای بــه معنــای 
واقعــی کلمــه، ضعیــف نســل هفــت بــه تصویــر 
کشــیده شــود. در واقــع مهــم تریــن نقطــه قــوت 
ــازی حــول  و مهمتریــن بخــش هــای گیــم پلــی ب
محــور همیــن تکنولــوژی و اســتفاده هــای آن 
در بــازی بــود و همیــن خــود ســبب وارد آمــدن 
آســیب ای زیــادی بــه ســاختار دیگــر بخــش هــای 
بــازی شــد. البتــه بــا وجــود تمــام نقــد هــای مثبــت 
و منفــی پیرامــون بــازی جدیــد، راک اســتار بــه 
همیــن راحتی هــا تــوان دل کنــدن از ایــن عنــوان 
را نــدارد و بــا عرضــه کنســول هــای میــان نســلی 
بــار دیگــر راک اســتار تحریــک شــد تــا ایــن عنــوان 
را حداقــل بــرای یــک بــار دیگــر هــم کــه شــده بــه 

دســت منتقدیــن بســپارد، شــاید کــه مقــداری 
آیــد. در هــر صــورت عرضــه  بــه رحــم  دلشــان 
مجــدد ایــن بــازی ســبب شــد کــه شــانس دوبــاره 
ــه یکــی از خــاص  ــه راجــع ب ای داشــته باشــیم ک
تریــن بــازی هــای تمــام تاریــخ )حداقــل تــا بــه 

ایــن جــا( اندکــی دیگــر بحــث کنیــم.
شــروع  جایــی  از  درســت  بــازی  داســتان 
پایــان  بــه  جهانــی  دوم  جنــگ  کــه  می شــود 
خانــه.  راه  در  حــاال  ســربازان  و  اســت  رســیده 
البتــه شــاید در ظاهــر جنــگ تمــام شــده باشــد 
ــاد  ــگ، آن هــم در ابع ــد جن ــده ای مانن ــی پدی ول
جنــگ دوم جهانــی چیــزی نیســت کــه بــه ایــن 
ــاک شــود. در  ــر و ذهــن آن هــا پ راحتی هــا از فک
ایــن میــان ســه دســته آدم وجــود دارد. دســته 
اول کــه خــوش شــانس تریــن هســتند در تــاش 
و تقــای همیشــگی بــرای فرامــوش کــردن جنــگ 
ــه هــر  ــط ب ــی رب هســتند. آن هــا شــغلی کامــا ب
ــا  ــد و ی ــار می کنن ــری اختی ــه خشــونت و درگی گون
شــاید هــم بتواننــد بــه شــغل خــود قبــل از جنــگ 
هــم بازگردنــد. دســته دوم تــوان برقــراری ارتبــاط 
مجبــور  و  ندارنــد  را  جنــگ  از  خــارج  دنیــای  بــا 
می شــوند کــه یــا بــه بانــد هــای تبهــکاری بپیوندنــد 

یــا ایــن کــه گوشــه ای در کنــار خیابــان در انتظــار 
بــد  کــه  باشــند و دســته ســوم  مــرگ تدریجــی 
شــانس تریــن آن هــا هــم هســتند، هیــچ وقــت 
تــوان خــارج شــدن از نظــم و ســاختار ارتــش و 
بایــد  مجــددا  آن هــا  ندارنــد.  را  نظامــی  نیــروی 
ــه زندگــی  در یــک رســته نظامــی اســتخدام و گرن
دیگــر برایشــان بــی معنــا خواهــد بــود. این هــا یــا 
بایــد بــه اســتخدام مجــدد در ارتــش درآینــد یــا 
اینکــه اگــر ذره ای بخواهنــد بــه جامعــه بازگردنــد، 
دهنــد  انجــام  می تواننــد  کــه  کاری  کمتریــن 
اســت.  شــهری  پلیــس  نیــروی  در  اســتخدام 
این هــا دســته ای هســتند کــه هیچــگاه از رنــج و 

زجــر و خشــونت رهــا نمــی شــوند.
داســتان ایــن عنــاون هــم دقیقــا همیــن اســت. 
ــوان یــک ســرباز بازگشــته از  ــه عن کــول فلپــس ب
جنــگ متاســفانه از بــد شــانس تریــن نــوع آن هــا 
اســت و بــه نظــر می رســد کــه ذهنــش هیــچ گاه 
در  او  نــدارد.  را  و جنــگ  نبــرد  از  رهایــی  قصــد 
ابتــدای بــازی یــک مامــور گشــتی ســاده پلیــس 
ــا کمــک مهــارت ذاتــی  اســت ولــی بــه تدریــج و ب
تحــت  و  کاران،  امــر شناســایی خــاف  در  اش 
تاثیــر گذاشــتن بــاال دســتی ها بــه راحتــی بــه یــک 
کارآگاه موفــق تبدیــل می شــود. البتــه در شــهر 
ــز همیشــه انقــدر  ــاه لــس آنجلــس، هیــچ چی گن
خــوب باقــی نمــی مانــد و تنهــا مدتــی زمــان الزم 
اســت کــه فلپــس هــم بــه فســاد آلــوده شــود. 
کنــار آن در  و در  پرونــده مخفــی فلپــس  ایــن 
دســت گرفتــن فســاد هــای بــه شــدت ســنگین 
ــه کــه حــاال  ــن نکت ــر باالدســتی هــای خــود و ای ت
پلیــس محبــوب مــا قصــد نــدارد ایــن پرونــده را 
بــه همیــن راحتــی رهــا کنــد و بیــش از پیــش در 
لجــن فــرو رود ســبب می شــود کــه بــاال دســتی ها 
پرونــده اخاقــی فلپــس را نمایــان کننــد و کارآگاه 
محبــوب مــا تنــزل درجــه گرفتــه و دوبــاره شــروع 
آبــروی خــود بگیــرد.  بــه جمــع کــردن اعتبــار و 
البتــه در ایــن میــان دوبــاره پرونــده ای بــه وی 
تعلــق می گیــرد کــه قــرار اســت سرونوشــت او را 

ــر دهــد. ــرای همیشــه تغیی ب
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ای  ســاده  منطــق  بــازی  پلــی  گیــم  ســاختار 
وقــوع جــرم  بــه محــل  بگیــر،  را  پرونــده  دارد. 
بــرو و تعــدادی مــدرک جمــع کــن، در محــل از 
عــده ای پــرس و جــو کــن و ســعی کــن شــواهد و 
مــدارک را کامــل کنــی و در آخــر بــه ســراغ مجــرم 
اصلــی بــرو و اگــر هــم مظنــون اندکــی مقاومــت 
از خــود نشــان داد، وی را بکــش و تمــام. البتــه 
انجــام شــده  مانــوور  و  تبلیــغ  تمــام  بــا وجــود 
بــر روی بــازی، بــازی تمامــا همیــن گیــم پلــی 
ســاده را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. مراحــل 
ابتدایــی کشــف ســر نخ هــا بــه شــدت خســته 
کننــده و تکــراری طراحــی شــده اســت.  در ایــن 
ــر و رو کــردن ســطل  ــچ کاری جــز زی مراحــل هی
هــای زبالــه، یــا گشــتن وجــب بــه وجــب محــدوده 
همیــن  و  داد  انجــام  نبایــد  شــده  مشــخص 
اولیــن ضــد حــال اساســی در بــازی محســوب 
می شــود. البتــه یکــی دیگــر از دالیلــی کــه ســبب 
شــد ایــن مرحلــه اولیــه اینقــدر ســخت و خســته 
کننــده باشــد، محدودیــت کنســول ها و رایانــه 
هــای شــخصی در امــر رنــدر محیــط و کیفیــت 
شــما  می شــود  ســبب  کــه  بــود  تکســچر ها 
نتوانیــد بــه راحتــی تمایــزی مــا بیــن زبالــه هــای 
ــار شــهر کثیــف آن  ــه شــده در گوشــه و کن ریخت
روز هــای لــس آنجلــس و مــدارک اصلــی نهفتــه 
ــا  در گوشــه و کنــار زمیــن پیــدا کنیــد کــه حتــی ب
وجــود عرضــه مجــدد بــرای کنســول هــای جدیــد 
و افزایــش کیفیــت بصــری و رزولوشــن بــازی، 
ــاز هــم تشــخیص ایــن اجســام ســخت اســت.  ب
جــدای از ایــن، چندیــن مرحلــه شــامل درگیــری 
بــا گنگســتر ها و مقابلــه بــا ســارقین هــم قــرار 
پلــی خســته  کــه ب دلیــل سیســتم گان  دارد 

کننــده بــازی، لــذت چندانــی نــدارد.
دیگــر مشــکل بــازی، سیســتم بازجویــی هــای 
آن اســت کــه آن هــم هنــوز هیــچ ارتقایــی بــه 
خــود ندیــده اســت. بــه طــور معمــول پــس از 
کشــف چندیــن مــدرک اولیــه، دومیــن کاری کــه 
یــک کارآگاه در صحنــه جــرم بایــد انجــام دهــد 
حــال  عیــن  در  و  جــو  و  پــرس  فرآینــد  شــروع 
بازجویــی مظنونیــن اصلــی اســت. بــاز هــم کار 
در ظاهــر بســیار زیبــا و جــذاب ولــی نتیجــه نهایی 
خــارج از تصــور خســته کننــده و بــی اهمیــت. 
شــده  افــزوده  تکنولــوژی  مهمتریــن  واقــع  در 
بــه بــازی بــرای طراحــی ایــن صحنــه بــه وجــود 
امــر طراحــی  در  دلیــل  بــه چندیــن  ولــی  آمــد 
بازجویی هــا بســیار نــا کارآمــد ظاهــر شــد. اولیــن 
نکتــه آن اســت کــه بــا وجــود تمــام مانــووری کــه 
ــاز  ــود ب ــد داده شــده ب ــوژی جدی ــن تکنول روی ای
هــم بــه دلیــل محدودیــت هــای فنــی آن زمــان، 
نتیجــه در بســیاری از اوقــات بســیار نــا واضــح 
بــود. همیــن ســبب شــده بــود کــه ســازندگان 
بســیاری از احساســات ماننــد شــرم و دروغ را 
در بعضــی از کاراکتر هــا بــه صــورت اغــراق شــده 
بــه نمایــش بگذارنــد. نتیجــه بســیار عجیــب بــود 
و حتــی ممکــن بــود صــورت یــک کاراکتــر بــرای 
البتــه چنیــن  کامــا قرمــز شــود.  دروغ گفتــن 
بــازی  ابتدایــی  چیــزی بیشــتر در بخــش هــای 
ــه  ــازی و رســیدن ب ــا پیشــرفت ب رخ می دهــد و ب
دروغ گــو هــای ماهــر تــر، اوضــاع اندکــی از نظــر 
بــرای  کــه کار  البتــه  و  بهتــر می شــود  ظاهــری 

ــر.  ــاز ســخت ت ــازی ب ب
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جــدای از ایــن دیگــر ایــراد ایــن بخــش، خــود 
سیســتم بازجویــی اســت. پــس از نشــان دادن 
مــدارک بــه متهــم در حیــن بازپرســی در ظاهــر 
شــما ســه گزینــه بــرای بــه حــرف درآوردن متهــم 
هــای  کــردن صحبــت  بــاور  اول  گزینــه  داریــد. 
بیــن  داشــتن  گزینــه دوم شــک  اســت،  متهــم 
حــرف هــای متهــم کــه همیشــه مخالــف شــما 
صحبــت می کنــد، بــود و گزینــه ســوم هــم متهــم 
کــردن مظنــون و رد تمــام صحبــت هــای او. البتــه 
ایــن سیســتم در نســخه ریمســتر اندکــی دچــار 
تغییــر شــده اســت و حــاال گزینــه هــای شــما بــه 
پلیــس خــوب، پلیــس بــد و متهــم کــردن مظنــون 
ــاز هــم همــان نتنیجــه  تبدیــل شــده اســت کــه ب
هــای قبلــی را بــه همــراه دارد ولــی ایــن تغییــر 
حداقــل ســوال ها و بازجویــی را اندکــی از حالــت 
صفــر و یکــی خــارج کــرده و ســبب معقــول تــر 
هــم  هنــوز  البتــه  اســت.  شــده  آن هــا  شــدن 
ــازی باقــی مانــده اســت. مهــم  مهمتریــن ایــراد ب
نیســت شــما چــه ســوالی از متهــم بپرســید و یــا 
ایــن کــه بــه درســتی بــه وی اتهامــی وارد کنیــد 
و یــا او را تبرعــه کنیــد. در هــر صــورت بــازی در 
یــک مســیر خطــی رو بــه جلــو حرکــت می کنــد 
ــط،  ــا غل ــر ســوال و جــواب درســت ی ــا تغیی و تنه
یــک سیســتم رنــک دهــی بــه کارآگاهیــت شــما 
اســت کــه واقعــا هیــچ ارزشــی هــم نــدارد و ایــن 
مهمتریــن ضــد حــال بــازی اســت و تمــام زیبایــی 
بــازی یــا هــر آنچــه را کــه از آن باقــی مانــده بــود 

را از بیــن می بــرد.
دیگــر ایــراد بــازی، هــم در نســخه اولیــه و هــم 
در ایــن نســخه جدیــد، سیســتم شــوتینگ و کاور 
گیــری بــازی اســت کــه هنــوز هــم بســیار خشــک 
ابتدایــی و بــدون لــذت و جذابیــت طراحــی شــده 
اســت.البته متاســفانه ایــن مشــکلی اســت کــه 
تمــام عناویــن راک اســتار بــا آن دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد و بــه نظــر هــم نمــی رســد کــه ایــن 
ــود آن داشــته باشــد  ــرای بهب مجموعــه تاشــی ب
و البتــه عــاوه بــر ایــن مشــکل در بــازی همیشــه 
شــاهد یــک محدودیــت عظیــم در تعــداد گلولــه 
هــای قابــل حمــل هــم هســتیم کــه حتــی اگــر 
هــم کــه قــرار باشــد اندکــی از شــوتینگ بــازی 
گلوله هــا  رســیدن  پایــان  بــه  بــا  ببریــد،  لــذت 
مجــدد بایــد زمیــن را بــرای یافتــن چنــد گلولــه 
بــازی  مشــکل  دیگــر  کنیــد..  رو  و  زیــر  بیشــتر 

ســرعت بســیار پایین آن اســت که آن هم ســبب 
خســته کننــده شــدن از گشــت و گــذار در دنیــای 
بــازی می شــود. حتــی ســرعت و خــوش دســتی 
ــه اســت و  ــرار گرفت ــر ق ــز تحــت تاثی خودرو هــا نی
نســبت بــه عناویــن قدیمــی تــر ایــن مجموعــه 
ماننــد GTA IV شــاهد ســنگینی خــاص و حتــی 
افــت کیفیــت فیزیــک حرکتــی و برخورد هــا نیــز 
هســتیم. البتــه در خصــوص گشــت و گــذار بــا 
ــان  ــای جه ــن اســت دنی ــر خــوب ای خودرو هــا خب

ــا وجــود کوچــک بــودن نســبی  ــاز ایــن عنــوان، ب ب
ــک  ــن خــود ی ــوع اســت و ای بســیار جــذاب و متن
نکتــه قــوت در میــان ســیل نــکات منفــی بــازی 
محســوب می شــود. دیگــر خبــر خــوب آن اســت 
کــه بــه وســیله هــزاران عکــس جمــع آوری شــده 
بــه وســیله تیــم ســازنده از آن روز هــا در واقــع بــا 
یــک شــبیه ســاز لــس آنجلــس دهــه 60 روبــرو 

هســتیم.
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نیســت  بــد  هــم  آنقدر هــا  چیــز  البتــه همــه 
و مهمتریــن نقطــه قــوت یعنــی صــدا گــذاری و 
بــازی را نجــات  بازیگری هــا یــک تنــه می توانــد 
صداپــردازی  و  بازیگری هــا  واقــع  در  دهــد. 
ــا و حســاب شــده اســت  شــخصیت ها آنقــدر زیب
کــه حتــی می تــوان ایــن بــازی را بــرای ایــن مــورد 
خــاص خریــداری کــرد و بحــث موســیقی بــازی 
نیــز کــه دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نمــی گــذارد 
و شــما را بــه راحتــی بــه یــک ســفر اجبــاری بــه 
ســال هــای دهــه 60 میــادی خواهــد بــرد. جــدای 
 Motion از آن بــه دلیــل اســتفاده از تکنولــوژی
Scan شــاهد یکــی از زیبــا تریــن و در عیــن حــال 
طبیعــی تریــن حــرکات صــورت کاراکتر هــا در یــک 

بــازی هســتیم کــه حتــی شــاید بــه جــرات بتــوان 
گفــت کــه هنــوز هــم هیــچ عنوانــی نتوانســته 
اســت زیبــا تــر از ایــن بــازی بــه نظــر برســد. تــک 
تــک حــرکات صــورت و حتــی گــردن و در واقــع 
حــرکات تمــام عظــات بخــش باالیــی کاراکتر هــا 
بــا دقتــی مثــال زدنــی در بــازی گنجانــده شــده 
اســت و حتــی عــاوه بــر شــخصیت هــای اصلــی 
اکثــر شــخصیت هــای فرعــی نیــز از ایــن فنــآوری 
بــی بهــره نمانــده انــد ولــی هنــوز هــم مشــکاتی 
در موشــن کپچــر حــرکات بــدن کاراکتر هــا دیــده 
می شــود کــه بــه دلیــل ســختی هــای کار کلــی 

ــل چشــم پوشــی اســت. ــی قاب ــم، اندک تی

ــازی  در نهایــت بایــد گفــت کــه نســخه اولیــه ب
بــا وجــود تمــام کــم و کاســتی هایــش یکــی از 
بهتریــن هــای نســل هفــت بــود کــه ایــن امــر 
بــه لطــف داســتان خــوب و بازیگــری هــای فــوق 
العــاده بدســت آمــد. البتــه نمــی تــوان بــه راحتــی 
از کنــار ایــرادات اصلــی بازی یعنی ســرعت بســیار 
پاییــن، مشــکات عدیــده گیــم پلــی و سیســتم 
خســته کننــده شــوتینگ کنــار آمــد. در ثانــی بــا 

وجــود عرضــه بــازی بــرای نســل هشــت و هشــت 
و نیــم، حتــی یــک ارتقــا کوچــک گرافیکــی نیــز بــر 
روی بــازی اعمــال نشــده اســت و تنهــا تغییــر بــه 
وجــود آمــده افزایــش رزولوشــن بــازی بــه 1080 
در نســل هشــت و 2K و 4K در نســل هشــت و 
نیــم اســت و هیــچ ارتقایــی بــر روی تکســچر هــای 
بــازی رخ نــداده اســت. بــا ایــن وجــود اگــر بتوانیــد 
از پــس تمــام مشــکات برآییــد و از آن هــا چشــم 

پوشــی کنیــد، داســتان بــازی قطعــا آن قــدر زیبــا 
بــود کــه هیــچ مشــکلی شــما را آزرده  خواهــد 
خاطــر نخواهــد کــرد و شــاید از بــازی لــذت ببریــد 
ولــی در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن عنــوان بــرای 
بیشــتر از یــک بــار بــازی شــدن ســاخته نشــده 

اســت.

دنیای پر جزییات و دقیق آن روز های لس آنجلس
داستان فوق العاده زیبا و درگیر کننده بازی

شخصیت پردازی فوق العاده کاراکتر ها و فلش بک های زیبا
استفاده زیبا و بهینه از سیستم موشن اسکن

سیستم بازجویی خسته کننده و بی اهمیت
گیم پلی خشک و خسته کننده

سرعت بسیار پایین بازی
گان پلی خسته کننده

8.5

+-
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حسین غزالی

هزار و یک شب
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بــا  همگــی  را  رمــدی  کمپانــی  شــک،  بــدون 
  Alan Wake و    Max Payne ماننــد  عناوینــی 
اولیــن  می آوریــم.  یــاد  بــه  و  می شناســیم 
نســخه مکــس پیــن را در ســال 2001 دیدیــم. 
عنوانــی کــه توانســت بــا صحنه هــای ســینمایی 
فوق العــاده و اکشــن بی نظیــر، همــه توجهــات را 
بــه خــودش جــذب کنــد. مکــس پینــی کــه هنــوز 
زمــان زیــادی نگذشــته، بــه یکــی از محبوب تریــن 
عناوین آن دوران، و حتی اکنون تبدیل شــد... . 
عناوینــی کــه همگــی توســط ســم لیــک، نویســنده 
ممکــن  نحــو  بهتریــن  بــه  فوق العاده شــان 
ــن  ــود کــه زیباتری ــم او ب ــر قل ســاخته شــدند و زی
داســتان ها را دیدیــم. جالــب اســت بدانیــد کــه در 
ابتــدا قــرار بــود طرح هــای دیگــر، بــا داســتان های 
دیگــری جایگزیــن بــازی حــال حاضــر بشــوند کــه 
ــون شــاهد  ــم درســت رمــدی، اکن ــا تصمی ــه ب البت
جهان  هــای  مثــال،  بــرای  هســتیم.  بــازی  ایــن 
بــود! طرحــی  از همیــن طرح هــا  مــوازی، یکــی 
بودیــم.  آن  شــاهد  مختلفــی  بازی هــا  در  کــه  
 Life شــده  تحســین  عنــوان  علی الخصــوص 
نیــز  طــرح  ایــن  نهایــت،   در  کــه    Is Strange
ــل  ــه قاب ــودن لغــو شــد.  نکت ــل تکــراری ب ــه دلی ب
تحســین ماجــرا ایــن بــود کــه ســازندگان بــازی، 
ــه  ــا ب ــد ت ــدار کردن ــن اســتاد دانشــگاه دی ــا چندی ب
بــازی  هــر چــه واقعی تــر جلــوه دادن داســتان 
افــزوده شــود و همــه چیــز در بهتریــن حالــت 
خــودش باشــد. ایــده ماشــین زمــان و دســتکاری 
زمــان، اگــر بیشــتر از جهان هــای مــوازی بــه آن 
پرداختــه نشــده باشــد، کمتــر هــم نبــوده اســت؛ 
ــدون  ــک را نجــات داده، ب ــوم بری ــا آنچــه کوانت ام
شــک قــدرت داستان نویســی ســم لیــک اســت! 
به نــام »ریورپــورت«  بــازی در شــهری  داســتان 
جریــان دارد. شــهری کــه در ایالــت ماساچوســت 
آمریــکا قــرار داد و مرکــز اصلــی اتفاقــات کوانتــوم 
ِــل ســرین، رئیــس  پ بریــک شــمرده می شــود.  
شــرکت مونــارِک، یکــی از افــراد بــا نفــوذ شــهر، 
رویاهــای زیــادی را در ســر می پرورانــد. رویایــی 

نزدیک تــر  امــروز،  بــا پیشــرفت های علمــی  کــه 
زمــان!  در  ســفر  می رســید؛  بنظــر  نزدیک تــر  و 
پــل، بــدون هیــچ وقفــه ای، مــدام در حــال ادامــه 
تحقیقــات بــرای بــه ثمــر رســاندن ایــن جریــان 
شــد. دانشــمندانی مثــل ویلیــام جویــس و التــون 
میــر نیــز در ایــن راه کمک هــای او بودنــد. اگرچــه 
نتایــج بســیار  بــه  ایــن دو دانشــمند  تحقیقــات 
کمپانــی  رئیــس  درنهایــت،  امــا  رســید،  خوبــی 
مونــارت یعنــی پــل ســرین، بــه برخــی تحقیقــات 
متوجــه  داســتان  اواســط  )در  یافــت.  دســت 
بارهــا  کــه دانشــمندان کمپانــی،  خواهیــد شــد 
پــل هشــدار داده بودنــد.( ویلیــام  بــه  بارهــا  و 
جویــس و التــون میــر، اگــر چــه راضــی بــه ادامــه 
تحقیقــات و تکمیــل دســتگاه زمــان نشــده بودند، 
امــا پــل، هــر طــور کــه شــده بــود، حتــی بــدون 
ــن دو، تحقیقــات و ســاخت دســتگاه را ادامــه  ای
داد ! نکتــه دیگــر ماجــرا، تظاهــرات مخالفــان ایــن 
تحقیقــات وماشــین زمــان بــود، در قســمت هایی 

تظاهــر  ایــن  می تــوان  ســادگی  بــه  بــازی،  از 
کننــدگان را مشــاهده کــرد. کســانی کــه موافــق 
کارهــای پــل نبودنــد و دســتکاری زمــان را موجــب 
می دانســتند.  جهــان  نظــم  گســیختگی  هــم  از 
بــرادر  خــوب  و  قدیمــی  دوســت  ســرین،  پــل 
جویــس، یعنــی جــک نیــز بــود! او پــس از بــه 
اتمــام رســاندن آزمایش هــا، و ســاخت ماشــین 
زمــان، از او دعــوت کــرد تــا بــه مرکــز کار مونــارت 
بیایــد )اگــر دقــت کــرده باشــید در ایــن مســیر نیــز 
بــا گروه هــای معتــرض رو بــه رو می شــود.( پــل، 
بــا جــک صحبــت می کنــد و بــه او می گویــد کــه 
بــرادر خــود یعنــی  بــه  بــا کمکــش،  می خواهــد 
ــوده اســت.  ــه در اشــتباه ب ــد ک ــت کن جویــس ثاب
پــس از ایــن ماجــرا، جــک هــر طــور کــه شــده 
ــد و  ــول می کن ــل ســرین را قب ــود، درخواســت پ ب
بــرای شــروع اولیــن آزمایــش بــزرگ ماشــین زمــان 

می شــود. آمــاده 
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حــال  در  جــک  و  پــل  کــه  زمــان  همــان  در 
آزمایــش هســتند، ویلیــام وارد مرکــز می شــود 
و از دیــدن بــرادرش شــوکه بنظــر می رســد. در 
دادن  هشــدار  مشــغول  او  کــه  زمــان  همــان 
انفجــار  شــده،  مشــکل  دچــار  دســتگاه  اســت، 
پرتوهــای  از آن،  بدتــر  و  بــدی شــکل می گیــرد 
انــرژی قــوی، بــه ســرین و جــک برخــورد می کنــد. 
پــس از رخ دادن ایــن فاجعــه، ویلیــام و جــک 
از مهلکــه فــرار می کننــد و ویلیــام، بــرای جــک 
ــرار اســت.  ــح می دهــد کــه ماجــرا از چــه ق توضی
قطعــه ای  کــه  می  شــویم  متوجــه  همچنیــن، 
کــه  دارد  وجــود   Counter Measuree به نــام  
می توانــد شــرایط را درســت کنــد و توســط خــود 
ســاخته  روزهایــی  همچیــن  بــرای  قبــل،  از  او 
ایــن قطعــه، اکنــون دیگــر  شــده اســت. البتــه 
در دســترس نیســت و جــک، مســیر طوالنــی و 

ســختی را بــرای رســیدن بــه آن در پیــش دارد. 
زمانــی  بــازی،  زیباتریــن ســکانس های  از  یکــی 
ــه  ــم، او برگشــته و ب اســت کــه ســرین را می  بینی
آینــده می آیــد  از  کــه  ویلیــام می گویــد  و  جــک 
و پایــان زمــان را دیــده اســت! چهــره او، بســیار 
لحظه هــا  ایــن  دقیقــاً،  و  می رســد  بنظــر  پیرتــر 
از اساســی ترین نقــاط داســتان کوانتــوم بریــک 
هســتند. در ادامــه، ویلیــام بــا هوشــیاری تمــام، 
ــه کمــک او،  ــد ب ــه می توان ــد ک ــه ســرین می گوی ب
شکســتگی موجــود در زمــان را درســت کنــد. امــا 
پــل بــه هیــچ عنــوان زیــر بــار نمــی رود و مامــوران 
ــار دیگــر بــه جویــس و بــرادرش حملــه  ــارت ب مون
ــز دســتگیر می شــود. پــس از  ــد و جــک نی می کنن
مدتــی، ویلیــام بــا وایلــدر کــه یکــی از دوســتانش 
بــود نیــز دیــدار می کنــد و متوجــه می شــود کــه 
بــوده  او مامــور دو جانبــه در ســازمان مونــارت 
اســت. حــال وایلــدر بــا توجــه بــه دوســتی ســابقه 
مهمــی  ســرنخ های  او  بــه  ویلیــام،  و  او  دار 
ــل ســرین  ــرادر خــود و پ ــال ب ــه دنب ــا ب می دهــد ت
ــام جویــس  ــرود. از طرفــی، ماشــین زمــان ویلی ب

او  بــه  وایلــدر  و  بــود  شــده  مشــکل  دچــار  نیــز 
ــش را دارد،  ــی نجات ــا کســی کــه توانای گفــت تنه
صوفــی اســت کــه در عیــن بدشانســی، یکــی از 
افــراد شــناخته شــده ســازمان مونــارت اســت. 
امــا در عیــن خوشــبختی، وایــدر کــه هنوزهــم بــه 
عنــوان یکــی از مامــوران ارشــد مونــارت محســوب 
می شــد، توانســت بــا کمــک اعتبــار و قدرتــش، 
بــه جویــس کمکــی بزرگ تــر از همیشــه بکنــد! 
ســازمان  تســلیم  نمادیــن  صــورت  بــه  جویــس 
شــده و در خالــی کــه کامــاً وارد ســازمان شــده 
پیــدا  نجــات  وایلــدر،  کمــک  بــه  بازهــم  بــود، 
آنهــا  اتفاقــات،  ایــن  تمامــی  از  پــس  می کنــد. 
متوجــه می شــوند کــه ســرین واقعــاً بــه آنیــده 
رفتــه و پایــان زمــان را بــا چشــمانش دیــده اســت! 
تمــام حرف  هــای او درســت بــوده و آنهــا کــم کــم 
وارد ناحیــه صفــر می شــوند. پــس، حــاال بــا درک 
کامــل از ایــن ماجــرا، جویــس و وایلــدر بایــد ایــن 
مشــکات را قبــل از دیــر شــدن بــه طــور کلــی 
حــل کننــد. بنابرایــن، آنهــا دکتــر صوفــی آمــارال 
را می دزدنــد و بــه ســمت ماشــین زمــان جویــس 
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خــودی  بــه  نیــز  ســرین  پــل  حــاال  می رونــد.  
خــود، در معــرض خطــر جــدی قــرار دارد! پــس 
از انجــام بررســی های الزم، مشــخص می شــود 
کــه قطعــه مــورد نیــاز بــرای بازگردانــدن شــرایط 
آنهــا  پــس  اســت!  شــده  گــم   2010 ســال  در 
تصمیــم می گیرنــد کــه بــه آن ســال برونــد! امــا 
ــا تیزهوشــی تمــام در دســتگاه اختــال  آمــارال ب
ایجــاد می کنــد و بــه ســازمان اخطــار می دهــد! 
مــی رود   2010 ســال  بــه  ســرعت  بــه  جویــس 
و آمــارال را رهــا می کنــد. حــاال پــس  از تمــام 
کــه  می شــوند  متوجــه  آنهــا  درگیری هــا،  ایــن 
بعضــی افــراد مونــارت ماننــد بــث بارهــا تــاش 
در کشــتن ســرین داشــتند امــا موفــق نبودنــد. در 

نهایــت همگــی بــه ســال 2016 وارد می شــوند 
و در  یکــی از کارگاه هــای بــزرگ شــهر، قطعــه 
حیاتــی را پیــدا می کننــد. امــا ســرین وایلــدر بــا 
بــه دام می انــدازد. وایلــدر بــا قــدرت تمــام قطعــه 
را در دســت خــود می گیــرد و ســرین بــه قطعــه 
شــلیک می کنــد و در کمــال نابــاوری باعــث فعــال 
بــه خوبــی  شــدن قطعــه می شــود! همــه چیــز 
پیــش مــی رود تــا اینکــه آنهــا متوجــه می شــوند 
کــه حتــی بــا وجــود قطعــه نیــز نمی تــوان بــه طــور 
کلــی مشــکات شکســتگی زمــان را حــل کــرد. 
زیــرا امــکان ایجــاد پارادوکــس زمانــی بســیار زیــاد 
بــود. ســرین کــه هنــوز درگیــر قطعــه بــا سرنوشــت 
بــود، توســط جــک جویــس کشــته  نامشــخص 

می شــود و ویلیــام بــا وصــل کــردن قطعــه بــه 
تجهیــزات، دوبــاره آن را فعــال می کنــد! ظاهــرا 
حالــت  بــه  زمــان  و  شــده  درســت  چیــز  همــه 
چشــم انداز  جــک،  برمی گــردد.  خــودش  عــادی 
امــا  دیــد!  زمانــی  صفــر  ناحیــه  در  را  خــودش 
دیگــر مشــکل خاصــی آنهــا را تهدیــد نمی کــرد. 
حــاال دیگــر ســرین کشــته شــده و همــه چیــز بــه 
از  حالــت عــادی خــودش نزدیــک اســت. پــس 
تمامــی ایــن اتفاقــات جــک را در حــال مصاحبــه 
بــا یکــی از مقامــات امنیتــی مونــارت می بینیــم. 
پــس از پایــان مصاحبــه، فــردی بــه نــام َهــچ بــه 
جــک پیشــنهاد کار می دهــد! جــک حــاال دو آینــده 
متفــاوت پــس از ایــن تصمیــم می بینــد و... . 

دربــاره داســتان کوانتــوم بریــک، بایــد گفــت، کــه داســتان بــازی، 
کوانتــوم  داراســت.  را  خــودش  داســتانی  حفره هــای  و  پیچیدگی هــا 
بریــک، زیــر دســت ســم لیــک، بــه یکــی از بهتریــن حــاالت خــود نوشــته 
شــده! هــر چنــد اکنــون هــم ریشــه هایی از ســفر در زمــان را بــه صــورت 
غیــر مســتقیم بــا آزمایشــات واقعــی علمــی دیده ایــم! امــا اگــر بــه 
اینطــور مســائل عاقــه داریــد، شــاید بهتــر باشــد یکبــار دیگــر بــه تجربــه 

ایــن عنــوان زیبــا بپردازیــد.

به عــــــــــنوان
سخن پایانی


