


ســال ۱۳۹۸ از نظــر تنــوع و کیفیــت بــازی هــا ســال 
خوبــی بــود ولــی خــوب هــم مــی دانیــد کــه از نظــر 
کلــی یکــی از بدتریــن ســال هایــی بــود کــه تــا حــاال 
دیدیــم. انــواع و اقســام ناراحتــی و رنجیــدن و مــرگ و 
بیمــاری و آتــش ســوزی و گرانــی و خالصــه هــر بالیــی 
کــه وجــود دارد بــه ســر مــردم دنیــا و مخصوصــا ایــران 
آمــد بــه حــدی کــه   بخشــی از آن را کــه یــک بیمــاری 
مهلــک اســت بــا خــود بــه ســال جدیــد هــم آورده ایــم 
تــا نــوروز امســال بــا همیشــه متفــاوت باشــد. البتــه 
بــرای بازیبازهــا ایــن نــوع از نــوروز همــراه بــا قرنطینــه 
خانگــی خیلــی هــم بــد نیســت و شــاید خــوب هــم 
ــازی کنیــم. هــر  باشــد چــرا کــه مــی توانیــم حســابی ب
ــا  ــا ب ــد ت ــه نگــه داری ــان را در خان طــور کــه شــده خودت
کمــک هــم شــر ایــن مــرگ و میــر را از ســر کشــورمان 
کــم کنیــم و ویــروس کرونــا را بــرای همیشــه از ایــران 
خــارج کنیــم. لطفــا مــوارد بهداشــتی را حســابی رعایــت 
کنیــد تــا ســالم و ســالمت بمانیــد. میدانیــد چــرا دارم 
اینهــا را در بخــش آغــاز مجلــه نــوروز گیمفــا مــی گویم؟ 
چــون مهــم تریــن موضــوع دنیــا و کشــورمان اســت کــه 
گیمــر و غیرگیمــر هــم نمــی شناســد و بایــد همه ســعی 
کنیــم خودمــان را ســالم نگــه داریــم. همــان طــور کــه 
در ابتــدا هــم عــرض کــردم ســال ۹۸ الاقــل از نظــر 
بــازی هــا خــوب بــود و ســالی کــه شــاهکاری از اســتاد 
میازاکــی در کنــار چندیــن شــاهکار دیگــر برنــده جایــزه 
بــازی ســال شــود قطعــا ســال خوبــی از نظــر بــازی 
بــوده اســت. امیــدوار هســتم کــه ســال ۹۹ چــه از نظــر 
بــازی هــا و چــه از نظــر ســالمتی و خوشــحالی مــردم، 
ســال خوبــی برایتــان باشــد کــه البتــه اولیــن الزمــه اش 
شکســت ویــروس کروناســت کــه بعــد ازَ آن بتوانیــم 
بقیــه ســال را خوشــحال باشــیم. امســال عناویــن غــول 
پیکــری مثــل لســت آو آس ۲ و ســایبرپانک ۲۰۷۷ 
را خواهیــم داشــت کــه انتظــار برایشــان کار خیلــی 
ســختی اســت. امیــدوارم کــه امســال از هــر نظــر بــرای 
شــما عزیــزان و خانــواده هــای محترمتــان ســال خوبــی 
باشــد و بــاز هــم در کنــار مــا در گیمفــا باشــید تــا افتخــار 
کار کــردن بــرای شــما را داشــته باشــیم. در نهایــت هــم 
یــک بــار دیگــر میگویــم حســابی مراقــب خودتــان و 
ــازی  ــه و ب ســالمتیتان باشــید و فقــط بنشــینید در خان
ــد و ویدئوهــا و خبرهــا و  ــا بخوانی ــه گیمف ــد و مجل کنی
مقــاالت ویــژه عیــد گیمفــا را چــک کنیــد. بــا بیــان ایــن 
مقدمــه، مجلــه ویــژه نــوروز ۱۳۹۹ گیمفــا را مثــل هــر 
ــم مــی  ــزان تقدی ــه شــما عزی ــدی ب ــه رســم عی ســال ب

کنیــم. گیمفــا بــه وجــود شــما مــی بالــد.
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عنــوان Horizon: Zero Dawn یکــی از انحصاری هــای موفــق ســونی در 
نســل هشــتم بــه شــمار مــی رود. مــدت زیــادی اســت کــه شــایعاتی مبنــی 
بــر انتشــار ایــن بــازی بــرای رایانه هــای شــخصی را می شــنویم. ســرانجام 
ایــن موضــوع توســط هرمــن هالســت، رئیــس اســتودیوهای ســونی تاییــد 
شــده و کاربــران PC بــه زودی می تواننــد بــه تجربــه محصــول موفــق گوریــال 

گیمــز بپردازنــد.
ــرای  ــن هالســت، اشــاره کــرده کــه انتشــار Horizon Zero Dawn ب همچنی
PC بــه معنــی انتشــار بقیــه انحصاری هــای ســونی بــرای ایــن پلتفــرم نبــوده و 
برنامــه ای بــرای انتشــار دیگــر انحصاری هــا بــر روی پلتفرم هــای دیگــر وجــود 

نــدارد. تاریــخ انتشــار ایــن بــازی بــرای PC فعــال مشــخص نشــده اســت. 

عنوان Ori and the Blind Forest جزو انحصاری های موفق مایکروسافت 
در نســل هشــتم محســوب مــی شــد. البتــه ایــن بــازی، در ســال گذشــته در 
ــت انحصــاری  ــه و از حال ــرار گرفت ــدو ســوییچ هــم ق ــران نینت دســترس کارب

خــارج شــد. 
نســخه جدیــد Ori مثــل نســخه قبلــی، بــا بازخوردهــای خوبــی مواجــه بــوده. 
 IGN .ایــن بــازی از وبســایت گیــم اینفورمــر نمــره 9.5 را دریافــت کــرده اســت
بــه ایــن بــازی نمــره 9، پی ســی گیمــر 8.1، گیــم اســپات 8 و وی جــی ســی، 
نمــره 10 را بــه ایــن بــازی اختصــاص داده انــد. ایــن بــازی از وبســایت گیمفــا 

هــم نمــره 9.5 را دریافــت کــرده اســت. 
در حــال حاضــر متــای Ori and the Will of the Wisps هــم بــرای PC و 
ــای 90 را در متاکرایتیــک دریافــت کــرده اســت. ــرای Xbox One، مت هــم ب

از   ،Xbox رســمی  وبســایت  در  اخیــرا  مایکروســافت 
مشــخصات فنــی کنســول نســل نهــم خــود رونمایــی کــرده 
زیــر  بــه شــرح  ایــن کنســول  اســت. مشــخصات کامــل 

اســت:
گرافیکــی  پردازنــده ی  گرافیکــی:  پردازنــده ی     •
شخصی ســازی  شــده ی RDNA 2، بــا قــدرت ۱۲ ترافالپــس 
و ۵۲ واحــد محاســباتی و بــا فرکانــس ۱٫۸۲۵ گیگاهرتــز
ــده ی مرکــزی شخصی ســازی  ــده ی مرکــزی: پردازن •  پردازن

شــده Zen 2 بــا ۸ هســته و فرکانــس ۳٫۸ گیگاهرتــز
•   اندازه ی تراشه:  ۳۶۰٫۴۵ میلی متر مربع

۳۲۰mb حافظه: ۱۶ گیگابایت با باس   •
•   پروسه ی ساخت: ۷ نانومتری بهبود یافته

•   پهنــای حافظــه: ۱۰ گیگابایــت بــا پهنــای GB/s ۵۶۰ و ۱۰ 
GB/s ۳۳۶ گیگابایــت بــا پهنــای

SSD NVME فضای ذخیره ی داخلی: ۱ ترایابت   •
•   تــوان عملیاتــی ورودی/خروجــی: GB/s ۲٫۴ و ۴٫۸ 
ــوک ســخت افزاری سفارشــی، فشــرده شــده  ــا بل GB/s )ب

اســت(
کارت  ارتقــا:  قابــل  خارجــی  ذخیــره  ی  فضــای    •

ترابایتــی  ۱ گســترش دهنده ی 
USB 3.2 پشتیبانی از هارد اکسترنال   •

۴K UHD با کیفیت Bluray درایو نوری: درایور   •
•   هــدف عملکــرد: اجــرا در رزولوشــن ۴K، بــا نــرخ ۶۰ 

فریــم بــر ثانیــه و قابــل ارتقــا تــا ۱۲۰ فریــم بــر ثانیــه

بــه نظــر می رســید کــه ایــن کنســول در E3 2020 معرفــی 
شــود ولــی بــا توجــه بــه لغــو ایــن رویــداد، اکنــون بایــد 
از  مایکروســافت  زمــان،  چــه  کــه  دیــد  و  مانــد  منتظــر 
کنســول جدیــد خــود بــه صــورت رســمی رونمایــی می کنــد. 

بازی Horizon: Zero Dawn برای PC تایید شد

نمرات بازی Ori and the Will of the Wisps منتشر شدند

مشخصات فنی Xbox Series X مشخص شد
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احتمال انتشار بازی Call of Duty Modern Warfare Remastered 2 وجود دارد

رویداد E3 2020 رسما لغو شد

نمرات بازی Dreams منتشر شدند

 Call of Duty مدتــی پیــش، اکتیویــژن تاییــد کــرد کــه ریمســترها و ریمیک هــا از اهمیــت باالیــی بــرای ایــن شــرکت برخــوردار هســتند. انتشــار بــازی
Modern Warfare Remastered در ســال 2017 هــم، بــا اســتقبال خیلــی خوبــی مواجــه شــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه انتشــار یــک نســخه جدیــد از CoD در 

ســال 2020 تاییــد شــده، بعیــد نیســت کــه MW2 نیــز یــک ریمســتر دریافــت کنــد.
ــام Okami کــه ســابقه خوبــی در لــو دادن اخبــار بازی هــای اکتیویــژن پیــش از اعــالم رســمیِ آن هــا دارد، ادعــا کــرده کــه ایــن  در توییتــر، شــخصی بــه ن
شــرکت در حــال کار بــر روی ریمســتر بــازی Call of Duty Modern Warfare 2 اســت. ایــن شــخص همچنیــن، معتقــد اســت کــه ایــن بــازی دارای بخــش 
ــر را تاییــد نکــرده، ولــی انتشــار Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered در  ــود. هــر چنــد کــه اکتیویــژن فعــال ایــن خب چندنفــره هــم خواهــد ب
ســال جــاری، دور از انتظــار بــه نظــر نمی رســد. بــه خصــوص ایــن کــه Okami، اعتقــاد دارد کــه ایــن بــازی زودتــر از آن چیــزی کــه فکــرش را می کنیــم، بــه 

بــازار عرضــه خواهــد شــد.

پــس از شــایعات مختلــف از زبــان منابــع نزدیــک بــه ESA، باالخــره بــه صــورت رســمی 
اعــالم شــد کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و اهمیــت بــاالی ســالمتی طرفــداران و 

ســازندگان، رویــداد E3 2020 برگــزار نخواهــد شــد. 
البتــه ایــن رویــداد، ممکــن اســت بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــود. گــروه ESA در بیانیــه 
خــود، اعــالم کردنــد کــه بــه دنبــال گزینه هــای برگــزاری مراســم بــه صــورت آنالیــن 
هســتند. هــر چنــد کــه از زمــان انتشــار خبــر لغــو ایــن رویــداد تــا بــه امــروز، از ســوی 

ESA یــا دیگــر منابــع نزدیــک، خبــری در ایــن مــورد شــنیده نشــده اســت. 
ــه  ــر یوبی ســافت و مایکروســافت، ب ــا شــرکت هایی نظی لغــو E3 2020 باعــث شــده ت

دنبــال برگــزاری کنفرانــس خــود بــه صــورت آنالیــن باشــند.

عنــوان ســونی محصــول اســتودیو مدیــا مولکــول، جدیدتریــن 
عرضــه  بــازار  بــه  کــه  می شــود  محســوب   PS4 انحصــاری 
بازخوردهــای  بــا  توانســته  اثــر خالقانــه  ایــن  اســت.  شــده 
فوق العــاده ای رو بــه رو شــده و بــه متــای باالیــی دســت پیــدا 

ــد.  کن
کــرده  دریافــت  را   9 نمــره  اســپات،  گیــم  از  عنــوان  ایــن 
ــه Dreams نمــره 9 را  ــز مثــل گیــم اســپات، ب اســت. IGN نی
ــی خــود را  ــوز نمــره نهای ــم اینفورمــر هن اختصــاص داده و گی
اعــالم نکــرده اســت. البتــه نســخه ارلــی اکســس ایــن بــازی از 
 Screenrant، .گیــم اینفورمــر، نمــره 9.5 را دریافــت کرده بــود
مطــرح  وبســایت های   Gameplanet و   Trusted Reviews
دیگــری هســتند کــه همــه بــه اتفــاق، بــه ایــن بــازی نمــره 9 
را اختصــاص داده انــد. نمــره گیمفــا نیــز بــه ایــن بــازی، 10 

ــوده اســت. ب
نقــد  بــا 75  اکنــون در متاکرایتیــک،  عنــوان Dreams هــم 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.  88 را  متــای 
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Release Date 
5 December 2019
Platforms
Stadia
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s) 
Airship Syndicate
Publisher)s(
THQ Nordic
Genre(s)
Hack and slash
role-playing

امیر مهدی نامجو

ســری  جملــه  از   Darksiders ســری 
انــد اســلش  بازی هــای خــاص هــک 
در  ســال ها  طــول  در  کــه  اســت 
نســخه های  ســاخت  و  عرضــه  رونــد 
مختلفــش بــا مشــکالت مختلفــی رو 
بــه رو شــده اســت. چنــد ســالی اســت 
ایــن  کــه خوشــبختانه رونــد ســاخت 
ــی برگشــته و  ــه شــکل معمول ســری ب
شــاهد ســاخت نســخه های جدیــدی 
نســخه  آخریــن  بوده ایــم.  آن  از 
 Dakrsiders: عرضــه شــده ایــن ســری
یــک  نوعــی  بــه  کــه  اســت   Genesis
نســخه فرعــی در ایــن ســری محســوب 

می شــود. در ادامــه بــه بررســی ایــن 
بــازی می پردازیــم تــا ببینیــم توانســته 
در حــد و انــدازه نــام ایــن ســری ظاهــر 

ــه. ــا ن بشــود ی
جزئــی  بررســی  شــروع  از  پیــش 
بــزرگ  نگرانــی  یــک  بــه  بایــد  بــازی، 
کــه طرفــداران ســری پیــش از عرضــه 
آن داشــتند پاســخ داد. بــا توجــه بــه 
کــه  بــود  واضــح  بــازی،  تریلرهــای 
ــر کــرده  ــا حــدودی تغیی ــازی ت ســبک ب
اســت و از یــک بــازی هــک انــد اســلش 
اکشــن ســوم شــخص، تبدیــل بــه یــک 
ــن  ــا دوربی ــد اســلش ب ــوان هــک ان عن

همیــن  بــود.  شــده  ایزومتریــک 
موضــوع باعــث شــده بــود تــا عــده ای از 
طرفــداران نگــران فاصلــه گرفتــن بــازی 
از ریشــه های آن بشــوند و فکــر کننــد 
قــرار اســت بــا عنوانــی ســطحی رو بــه 
رو باشــند. در همیــن ابتــدای نقــد بایــد 
بی مــورد  نگرانی هــا  ایــن  کــه  بگویــم 
وجــود  بــا  عنــوان  ایــن  و  بوده انــد 
تغییــر زاویــه دوربیــن کامــالً حــس و 
حــال ســری دارکســایدرز را در تمامــی 
ــی  ــم پل زمینه هــا و علی الخصــوص گی

حفــظ کــرده اســت.

Darksiders: Genesis
جنگ، نزاع و دو سوار آخرالزمان



4
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m

ــازی  ــد ب ــه ســراغ نق ــه ب ــن مقدم ــا ای ب
بــه  کــه  موضوعــی  اولیــن  می رویــم. 
داســتان  می پردازیــم،  آن  بررســی 
بازی اســت. ســری دارکســایدرز از نظر 
داســتانی بــه طــور کلــی پیــش زمینــه و 
دنیایــی غنــی پــر از اتفاقــات گوناگــون 
بــازی  داســتان  کلــی  طــور  بــه  دارد. 
ایــن ســری حــول 4 شــخصیت محــوری 
در  می گردنــد.  آخرالزمــان  ســواران 
بــازی ســرزمین های  داســتان  دنیــای 
کــه  سال هاســت  جهنــم  و  بهشــت 
هســتند  طوالنــی  جنگ هــای  درگیــر 
جنگ هــای  شــیاطین  و  فرشــتگان  و 
در  داشــته اند.  یکدیگــر  بــا  بســیاری 
غیرمنتظــره ای  طــرز  بــه  میــان  ایــن 
انســان ها  ســرزمین  بــه  جنــگ  ایــن 
یعنــی زمیــن کشــیده می شــود و در 
نیــز  آخرالزمــان  ســوار   4 میــان  ایــن 
بــه طــور خواســته یــا ناخواســته درگیــر 
مســائل مختلفــی می شــوند. 4 ســوار 
آخرالزمــان هــم کــه شــامل ســه بــرادر 
بــه نام هــای جنــگ، مــرگ، نــزاع و یــک 
خواهــر بــه نــام خشــم می شــوند، از 
نــژاد Nephillim یعنــی نیمــه فرشــته 
ایــن  در  هســتند،  شــیطان  نیمــه  و 
میــان نقــش پــر رنگــی ایفــا می کننــد 
و بــه نوعــی جنــگ در نســخه اول بــه 
یکســری  اثــر  در  و  ناخواســته  طــور 
توطئــه باعــث فرارســیدن زودهنــگام 
تــا  داســتان  و  می شــود  آخرالزمــان 
نقطــه حساســی ادامــه پیــدا می کنــد. 
پــس از نســخه اول دو نســخه دیگــر 
بــرای  دنباله هایــی  پیــش  دو  هــر 
قســمت اول بودنــد کــه داســتان را بــا 
دو شــخصیت Death و Fury پیگیــری 
البتــه  و  میــان  ایــن  در  می کردنــد. 
منتظــر  بازیکنــان  کــه  سال هاســت 

ادامــه داســتان آن هســتند.
دو  هماننــد  هــم   Genesis داســتان 
بــر  دنبالــه ای  پیــش  قبــل،  نســخه 
دو  نســخه  ایــن  اســت.  اول  نســخه 
 Strife شــخصیت اصلــی دارد؛ یکــی
یــا نــزاع کــه آخریــن ســوار آخرالزمــان 
اســت کــه تــا بــه حــال در نســخه های 
قابــل  شــخصیت  عنــوان  بــه  قبلــی 
دیگــری  و  بــود  نشــده  ظاهــر  بــازی 
نســخه  اصلــی  War شــخصیت  هــم 
War و  بــازی  ابتــدای  اول اســت. در 
Strife بــرای بررســی توطئــه چنــد تــن 
ــرای  ــی شــیاطین ب از فرماندهــان اصل
بــر هــم ریختــن نظــم جهــان توســط 
شــورای ســوخته کــه مســئول برقــراری 
تعــادل در جهــان اســت، روانــه جهنــم 
فرماندهــی  تحــت  ســرزمین های  و 
موضــوع  تــا  می شــوند  شــیاطین 
بــه  همیــن  بــرای  کننــد.  پیگیــری  را 
ســراغ یکــی از شــیاطین اعظــم جهنــم 
آن  در  و  می رونــد   Samael یعنــی 
خــود  کــه  می کننــد  مشــاهده  جــا 
Sameal هــم درگیــر جنــگ بــا یکــی از 
شــیاطین دیگــر اســت. پــس از وقایــع 
رو بــه رویــی بــا Sameal آن هــا وارد 

جریانــات دیگــری شــده و بــا توطئه هــا 
رو  دیگــری  پــرده  پشــت  اتفاقــات  و 
بــه رو می شــوند کــه بــرای جلوگیــری 
از لــو رفتــن داســتان بــه آن هــا اشــاره 
کــه  ایــن  وجــود  بــا  کــرد.  نخواهیــم 
بــازی کمــی  از نظــر داســتانی شــاید 
از کیفیــت بــاالی نســخه اول و دوم 
فاصلــه گرفتــه باشــد، امــا همچنــان 
توجــه  بــا  باالیــی  بســیار  جذابیــت 
شــخصیت  و  خــوب  فضاســازی  بــه 

پــردازی قــوی شــخصیت ها دارد 
بازیکنــان  می توانــد  قطعــاً  و 

را تــا انتهــا بــا خــود همــراه 
کنــد.



از  یکــی  همــواره  پــردازی  شــخصیت 
نقــاط قــوت اصلــی ایــن ســری بــوده 
ــن موضــوع  ــن نســخه ای اســت و در ای
نمایــان  و  بــارز  بیش تــری  شــکل  بــه 
عمومــاً  قبلــی  نســخه های  در  اســت. 
روابــط  شــاهد  بــازی  طــول  تمــام  در 
یکدیگــر  بــا  آخرالزمــان  بیــن ســواران 
نبودیــم؛ زیــرا در تمــام طــول بــازی بــه 
زمانشــان  کــه  لحظاتــی  معــدود  جــز 
در مجمــوع از 10 دقیقــه هــم فراتــر 
دیگــر  ســواران  شــاهد  نمی رفــت، 
ایــن نســخه امــا جریــان  نبودیــم. در 
فــرق کــرده اســت و تقریبــاً در تمــام 
بــازی شــاهد حضــور همزمــان  طــول 
یکدیگــر  کنــار  در  نــزاع  و  جنــگ 
وجــود  بــا  بــرادر  دو  ایــن  هســتیم. 
ایــن کــه روابــط دوســتانه و صمیمــی 
در بــازی دارنــد، امــا از نظــر خلــق 
و خــوی اخالقــی کامــالً بــا یکدیگــر 
خلــق   Strife هســتند.  متفــاوت 
دارد  شــوخ تری  نســبتاً  خــوی  و 
و بــا خنــده بــا مســائل برخــورد 
 War می کنــد، در نقطــه مقابــل
دارد  جــدی  خیلــی  شــخصیت 
شــوخی های  بــه  عمومــاً  کــه 
ــه جــدی پاســخ  ــا جنب Strife ب
نســبت  خیلــی  و  می دهــد 
حســاس  خــود  وظیفــه  بــه 
ــه  ــل روحی ــن تقاب اســت. ای
دو شــخصیت بــا یکدیگــر از 
جملــه مــوارد بســیار خــوب 
ــازی اســت کــه  داســتان ب
شــکل پویایــی و جذابــی 
و  می بخشــد  آن  بــه 
قســمت های  در  بارهــا 
آن  شــاهد  مختلــف 
ایــن  در  هســتیم. 
ایــن  بــه  بایــد  میــان 
توجــه  هــم  نکتــه 
اصــل  در  کــه  کنیــد 
ــان  4 ســوار آخرالزم
باعــث  اصــل  در 

انقــراض نســل Nephilim هــا یعنــی 
در  چنــد  هــر  و  شــده اند  خــود  نــژاد 
اوایــل داســتان خیلــی نمی خواهنــد بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کننــد، امــا بارهــا 
متوجــه  آنــان  صحبت هــای  طــول  در 
حــس گناهــی کــه بــه خاطــر ایــن کار 
گریبــان گیرشــان شــده اســت خواهیــد 

شــد.
بدیــن ترتیــب هــر چنــد داســتان و خــط 
روایــی بــازی شــاید در حــد نســخه اول 
شــدن  اضافــه  بــا  امــا  نباشــد  ســری 
ســوار  دو  تعامــالت  و  صحبت هــا 
بــارز  روحیــه  تفــاوت  و  آخرالزمــان 
ایــن دو بــرادر، داســتان بــازی از بعــد 
خیلــی  وضعیــت  پــردازی  شــخصیت 
در  موضــوع  همیــن  و  دارد  خوبــی 
کــه  داســتان  خــوب  فضاســازی  کنــار 
در تمامــی نســخه های ایــن ســری در 
آن وجــود داشــته اســت، باعــث شــده 
کــه در مجمــوع بــازی از نظــر داســتانی 
وضعیــت خوبــی داشــته باشــد و بتوانــد 
بــا خــود همــراه  انتهــا  تــا  مخاطــب را 

ســازد.
پــس از داســتان نوبــت بــه گیــم پلــی 
ــازی می رســد. گیــم پلــی ایــن نســخه  ب
از جملــه بخش هایــی اســت کــه پیــش 
ــادی در  ــازی نگرانی هــای زی از عرضــه ب
مــورد آن وجــود داشــت. ســبک کلــی 
ســری دارکســایدرز هــک انــد اســلش 
اکشــن ســوم شــخص بــوده اســت و بــا 
اولیــن تریلرهــای بــازی شــاهد ســبک 
دوربیــن ایزومتریــک در بــازی بودیــم. 
زیــادی  عــده  کــه  شــد  باعــث  همیــن 
نگــران ایــن باشــند کــه شــاید قرار اســت 
بــا عنوانــی ســطحی از نظــر سیســتم 
مبــارزات رو بــه رو باشــیم و یــا بــازی کالً 
ــا  از ریشــه های ســری فاصلــه بگیــرد. ب
ایــن وجــود بــا عرضــه بــازی معلــوم شــد 
کــه همچنــان بــا یــک دارکســایدرز رو بــه 
رو هســتیم و اصــول اصلــی گیــم پلــی 
بــازی همچنــان بــه قــوت خــود پــا بــر جــا 

هســتند.
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ســری دارکســایدرز ســه بنیــان اصلــی در تمامــی نســخه ها داشــته 
اســت مبــارزات، معماهــای مختلــف محیطــی و پلتفرمینــگ. اول بــه 
مبــارزات می پردازیــم. ایــن بــازی همــان طــور کــه گفتیــم در ســبک 
هــک انــد اســلش اســت و مهم تریــن ویژگــی ایــن ســبک مبــارزات پویــا 
و وجــود کمبوهــا و حــرکات ترکیبــی متعــدد در آن اســت؛ چیــزی کــه 
نقطــه قــوت اصلــی ســری دارکســایدرز در ایــن ســال ها بــوده اســت و 
در ایــن نســخه نیــز کامــالً بــه قــوت خــود باقــی اســت. در ایــن نســخه 
بــرای اولیــن بــار در ایــن ســری دو شــخصیت اصلــی قابــل کنتــرل 
 War وجــود دارد کــه هــر دو ســبک مبــارزه ای کامــالً متفاوتــی دارنــد؛
و Strife. شــخصیت War کــه در اولیــن نســخه ایــن ســری حضــور 
داشــت، روش مبــارزه ای کامــالً مبتنــی بــر حمــالت از راه نزدیــک دارد. 
ایــن شــخصیت شمشــیر بســیار بزرگــی در اختیــار دارد و در عیــن حــال 
می توانــد بــا ســرعت باالیــی بــا ایــن شمشــیر قــوی بــه دشــمنان آســیب 
ــار دارد،  ــی مختلفــی کــه در اختی ــق حمــالت ترکیب ــد و از طری وارد کن
ــد. از طــرف دیگــر یکســری  ــه دشــمنان وارد می کن ــات مهلکــی ب ضرب
Enhancement خــاص هــم بــرای توانایی هــای War وجــود دارنــد کــه 
باعــث فعــال شــدن قابلیت هــای ویــژه ای بــرای حمــالت او می شــوند 
و بیــش از پیــش او را قدرتمنــد می کننــد. از طــرف دیگــر شــخصیت 
ــارزه از نزدیــک هــم توانایی هــای باالیــی دارد،  Strife هــر چنــد در مب
امــا توانایــی اصلــی اش در نبــرد از راه دور بــا کمــک تفنــگ اســت. 
ــگ او وجــود دارد.  ــرای تفن ــف ب ــه و مهمــات مختل ــوع گلول ــن ن چندی
حالــت پایــه ایــن گلوله هــا تعــداد نامحــدودی دارد و بــرای مبــارزات 
مهمــات  دیگــر  شــکل های  اســت.  اســتفاده  قابــل  کامــالً  عــادی 
ــا شکســت دشــمنان و جســت و جــو در محیــط  محدودیــت دارنــد و ب
می توانیــد مهمــات جدیــد بــه دســت بیاوریــد. ضمــن ایــن کــه بایــد 
توجــه کنیــد کــه طبیعتــاً در ابتــدا بــازی فقــط شــکل معمــول مهمــات 
در دســترس اســت و بایــد بــا جســت و جــو در گوشــه و کنــار بــازی 
انــواع مختلــف دیگــر گلولــه را بــرای اســتفاده توســط Strife بــه دســت 
آورده و فعــال کنیــد. ضمــن ایــن کــه اگــر دقیــق در محیــط جســت و 
جــو نکنیــد، ممکــن اســت اصــالً یکســری از توانایی هــای جــذاب را 
کشــف نکنیــد و از ایــن رو بــرای لــذت بــردن کامــل از سیســتم مبــارزات 
بــازی، توصیــه می کنــم کــه حتمــاً گوشــه و کنــار محیط هــا را بــه خوبــی 

جســت و جــو کنیــد.
 بایــد توجــه کنیــد کــه هــر چنــد در درجــات ســختی پاییــن تنهــا فشــار 
دادن بی هــدف دکمه هــا بــرای نابــودی دشــمنان می توانــد شــما را 
بــه راحتــی بــه پیــروزی برســاند امــا در درجــات ســختی بــاال، بــه هیــچ 
وجــه بــا فشــار دادن بی هــدف دکمه هــا بــه هــدف خــود نخواهیــد 
رســید و بایــد کامــالً حســاب شــده و دقیــق از کمبوهــای مختلــف 
رو  ایــن  از  کنیــد.  اســتفاده  خــود  شــخصیت  ویــژه  توانایی هــای  و 
مکانیزم هــای بــازی هیــچ کــدام بیهــوده نیســتند و بــرای انجــام بــازی 
در درجــات ســختی بــاال قطعــاً نیــاز بــه مهــارت پیــدا کــردن در سیســتم 

ــد. ــازی داری ــارزات ب مب
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بــا توجــه بــه این توصیفــات، می توانید 
دوربیــن  تغییــر  کــه  باشــید  مطمئــن 
بــازی بــه حالــت ایزومتریــک، بــه هیــچ 
وجــه باعــث کاهــش عمــق مبــارزات 
بــا  همچنــان  و  اســت  نشــده  بــازی 
عنوانــی غنــی و پــر از کمبوهــای متنــوع 
فایت هــای  بــاس  هســتیم.  طــرف 
جــذاب هــم همچنــان بخــش مهمــی از 
بــازی هســتند و در انتهــای بســیاری از 
مراحــل بــازی بــا باس هــای قدرتمنــدی 
رو بــه رو خواهیــد شــد کــه در درجــات 
ســختی بــاال بــرای شکســت دادنشــان 
مناســب  توانایی هــای  از  بایــد  قطعــاً 
بــه خوبــی بهــره ببریــد. ضمــن ایــن کــه 
رو  دو شــخصیت  بــا  نســخه  ایــن  در 
بــه رو هســتیم کــه هــر کــدام شــیوه 
مبــارزات کامــالً خــاص خــود را دارنــد 
و بــه راحتــی بــا فشــار دادن یــک کلیــد 
شــخصیت  دو  ایــن  بیــن  می توانیــد 
 Co-op ســوئیچ کنیــد و یــا در حالــت
هــر بازیکــن کنتــرل یکــی از ایــن دو را 
بــر عهــده خواهــد گرفــت. احتمــاالً بــه 
 Strife دلیــل جدیدتــر بودن شــخصیت
ــازی را  ــر ب ــان بیش ت بســیاری از بازیکن
بــا ایــن شــخصیت طــی می کننــد؛ بــا 
ایــن وجــود بایــد ذکــر کنــم کــه بــه هیــچ 
وجه از شــخصیت War غافل نشــوید. 
ــی هــر دو شــخصیت  سیســتم مبارزات
بســیار کامــل و بالــغ اســت و هــر دو 
بــا شــیوه های مبارزاتــی مختلــف خــود 
می تواننــد تجربــه منحصــر بــه فــردی 

ــه ارمغــان بیاورنــد. ــرای شــما ب ب
سیســتم  ســری  ایــن  دیگــر  رکــن 
ایــن  البتــه  اســت.  آن  معماهــای 
از  مجــزا  کامــالً  نمی تــوان  را  بخــش 
بخــش دیگــر یعنــی پلتفرمینــگ بــازی 
دانســت و بــرای همیــن ایــن دو را بــا 
هــم بررســی می کنیــم. در طــول بــازی 

ــف،  ــا پیشــروی در بخش هــای مختل ب
توانایی هایــی  شــخصیت  دو  هــر 
ابزارهــای  و  کــرده  کســب  مختلفــی 
و  می آورنــد  دســت  بــه  گوناگونــی 
متناســب بــا ایــن توانایی هــا و ابزارهــا 
معماهــای مختلفــی در قســمت های 
ــه اســت. از  ــرار گرفت ــازی ق گوناگــون ب
ــن  ــرای گرفت ــد ب ــگک مانن ابزارهــای چن
ســالح  تــا  گرفتــه  دســت  دور  نقــاط 
War کــه می توانــد  چرخشــی خــاص 
نقــاط  بــه  خــود  بــا  هــم  را  آتــش 
مختلــف منتقــل کنــد. بعضــی از ایــن 
توانایی هــا نظیــر همــان ســالح چنــگک 
معماهــای  مــورد  در  عمومــاً  ماننــد 
بخــش پلتفرمینــگ و ســکوبازی ایــن 
حالــی  در  می رونــد.  کار  بــه  عنــوان 
کــه ســالح چرخشــی War بــرای حــل 
معماهــای محیطــی بــه کار مــی رود. 
ــد در نقطــه ای خــاص،  ــال بای ــرای مث ب
ــا فاصلــه زمانــی کوتــاه چنــد میلــه را  ب
بــه عقــب هــل بدهیــد. بــرای ایــن کار 
می تــوان بمب هایــی را روی میله هــا 
از  اســتفاده  بــا  ســپس  و  داد  قــرار 
ســالح چرخشــی War بــه ایــن بمب هــا 
آتــش منتقــل کــرد تــا منفجــر شــده و 
همزمــان میلــه دیگــر را بوســیله خــود 
او بــه عقــب هــل داد تــا بدیــن ترتیــب 
بــا فاصلــه زمانــی کوتــاه همــه آن هــا 
بــه عقــب رانــده شــوند. نمونه هایــی از 
ایــن دســت و نمونه هــای پیچیده تــر 
کــه  دارنــد  وجــود  بــازی  در  بســیاری 
از  بــازی  می شــوند  باعــث  همگــی 
یــک عنــوان صرفــاً مبتنــی بــر مبــارزه 
فاصلــه گرفتــه و عناصــر مختلفــی در 
آن نقــش داشــته باشــند کــه باعــث 
یکنواختــی  از  جلوگیــری  و  جذابیــت 
در  عناصــر  ایــن  بــازی می شــوند.  در 
ــی ســری هــم حضــور  نســخه های قبل
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بــا  قســمت  ایــن  در  و  داشــتند 
حضــور دو شــخصیت کــه هــر کــدام 
توانایی هــای خــاص خــود را دارنــد، 
گســتره ایــن معماهــا هــم افزایــش 

یافتــه اســت.
طراحــی  بــه  بایــد  این هــا  کنــار  در 
خــوب مراحــل بــازی هــم اشــاره کــرد. 
هــر مرحلــه از بخش هــای مختلــف 
و گوناگــون زیــادی طراحــی شــده کــه 
بــه شــکل زیبایــی بــه هــم متصــل 
ــن بخش هــا  هســتند. بســیاری از ای
در حکــم قســمت های فرعــی بــازی 
هســتند کــه مراحــل را بــدون کنــد 
بــه  می تــوان  هــم  آن هــا  در  کاو  و 
پایــان بــرد امــا در صورتــی کــه بــه 
توجــه  هــم  فرعــی  قســمت های 
داشــته باشــید، معمــوالً پاداش هــای 
خوبــی نصیبتــان می شــود کــه ارزش 
ایــن  در  دارنــد.  را  گذاشــتن  وقــت 
میــان صرفــاً یــک ایــراد وجــود دارد و 
آن هــم نقشــه نســبتاً ناکارآمــد بــازی 
را  شــخصیت ها  مــکان  کــه  اســت 
نشــان نــداده و همیــن ممکــن اســت 
ســردرگمی  باعــث  اوقــات  گاهــی 
شــما در محیط هــای بــازی بشــود.

سیســتم ارتقــای شــخصیت جالبــی 
هــم در بــازی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. در طــول بــازی بــا شکســت 
آیتم هایــی  مختلــف  هیوالهــای 
دســت  بــه   Core عنــوان  تحــت 
ارتقــای  منــوی  در  می آوریــد. 
قــرار  بــا  می توانیــد  شــخصیت ها 
دادن ایــن Core هــا در قســمت های 
ــرای  ــد ب ــف، قابلیت هــای جدی مختل
بیاوریــد.  دســت  بــه  شــخصیت ها 
هــر قســمت بــه طــور پایــه یکســری 
از قابلیت هــای دو کاراکتــر بــازی را 
 Core ــه ــا بســته ب ــا می دهــد ام ارتق
ای کــه در آن قســمت می گذاریــد، 
توانایی هــای دیگــری هــم بــه دســت 
خواهیــد آورد و بایــد بــه بهینــه کــردن 
هــم  هــا   Core دادن  قــرار  نحــوه 
آن قــدر  بــازی  البتــه  کنیــد.  توجــه 
بــه  نیــاز  کــه  نیســت  گیــر  ســخت 
صــرف وقــت و محاســبات طوالنــی 
ــری  ــه کــردن نحــوه قرارگی ــرای بهین ب
Core هــا در ایــن قســمت داشــته 
باشــید و بــه جــز بــرای اواخــر بــازی 
بــاال،  یــا درجــات ســختی خیلــی  و 
بــه  اکثــر اوقــات  می توانیــد تقریبــاً 
کــرده  اطمینــان  کلــی خــود  شــهود 
ــر همــان اســاس شــخصیتتان را  و ب

ارتقــا بدهیــد. در کنــار ایــن سیســتم 
کــه  باشــد  حواســتان  بایــد  ارتقــا 
و  جدیــد  کمبوهــای  خریــد  امــکان 
از  دیگــر  قابلیت هــای  همچنیــن 
شــخصیت هایی کــه در Hub اصلــی 
از  داشــت،  خواهنــد  حضــور  بــازی 
کــه   Vulgrim شــخصیت  جملــه 
در تمامــی عناویــن ایــن ســری بــه 
عنــوان تاجــر حضــور دارد نیــز وجــود 
داشــته و بایــد حتمــاً حواســتان بــه 

ایــن قســمت نیــز باشــد.
ــه  ــت ب ــازی، نوب ــی ب ــم پل پــس از گی
گرافیــک بــازی می رســد. ایــن ســری 
همیشــه در زمینــه گرافیــک هنــری 
باالیــی  بســیار  کیفــی  ســطح  در 
ایــن نســخه  و  اســت  قــرار داشــته 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت 
و هماننــد همــه نســخه ها بــا اثــری 
بســیار باکیفیــت رو بــه رو هســتیم. 
از طراحــی خارق العــاده محیط هــای 
بــازی گرفتــه تــا هیوالهــای عجیــب 
و غریــب، همگــی در ســطح بســیار 
باالیــی قــرار دارنــد. یکــی از مــوارد 
ایــن  داســتان  اثرگــذاری  در  مهــم 
طراحــی  همیــن  بی شــک  ســری 
قســمت های  فوق العــاده  هنــری 
مختلــف بــازی اســت کــه بــا ســبک 
و  حــس  خــود،  فــرد  بــه  منحصــر 
بــازی  داســتان  بــه  خاصــی  حــال 
می دهنــد. در زمینــه گرافیــک فنــی، 
بــا توجــه بــه نمــای دیــد ایزومتریــک، 
نســبت  بــازی  از  انتظــارات  طبیعتــاً 
کمتــر  قبلــی  نســخه های  بــه 
ــن وجــود از نظــر  ــا ای ــه ب اســت. البت
مدل هــای  نظیــر  مــواردی  و  کلــی 
شــخصیت ها و افکت هــای مختلــف 

بســیار  ســطح  در  بــازی  ضربــات 
وجــود  ایــن  بــا  دارد.  قــرار  خوبــی 
اساســی ترین مشــکل بــازی دوربیــن 
هســتند  آن  گرافیکــی  باگ هــای  و 
گریبــان  اســت  ممکــن  بعضــاً  کــه 
بــازی  دوربیــن  بشــوند.  شــما  گیــر 
گاهــی اوقــات در زاویــه نامناســبی 
قــرار می گیــرد کــه باعــث می شــود 
بســته  حــدی  تــا  شــما  دیــد  نمــای 
شــود و هــر چنــد شــخصیت شــما از 
پشــت دیوارهــا هــم بــه صــورت یــک 
امــا  می شــود،  دیــده  رنگــی  نمــای 
وضعیــت بــرای بعضــی از دشــمنان 
گاهــی اوقــات ایــن طــور نیســت و در 
نتیجــه ممکــن اســت در صــورت قــرار 
گرفتــن دوربیــن در زاویــه نامناســب 
ــارزه را از دســت  ــر مب احاطــه خــود ب
بدهیــد. همچنیــن بعضــی باگ هــا 
ــز کــم  ــوار نی ــردن در دی ــر ک ــر گی نظی
و بیــش در بــازی حضــور دارنــد کــه 
را  بــازی  فنــی  کیفــی  ســطح  کمــی 

می آورنــد. پاییــن 
بعــد از گرافیــک نوبــت بــه موســیقی 
ایــن  در  می رســد.  صداگــذاری  و 
دارکســایدرز  ســری  نیــز  زمینــه 
باالیــی  بســیار  ســطح  در  همــواره 
قــرار داشــته اســت. موســیقی های 
حماســی و ارکســترال بســیار زیبایــی 
کــه  شــده اند  ســاخته  بــازی  بــرای 
کامــالً متناســب بــا ســبک و ســیاق 
خــاص ایــن ســری هســتند. در کنــار 
آن فرآینــد صداگــذاری بــازی نیــز بــه 
بــه  خوبــی صــورت گرفتــه اســت و 
خصــوص کیفیــت کار در مــورد خــود 
ایــن  در  کــه  آخرالزمانــی  ســوار  دو 
و کار داریــم،  بــا آن هــا ســر  بــازی 

ــار  ــاال و خــوب اســت. در کن بســیار ب
ایــن موضــوع، مــواردی نظیــر صــدای 
فریادهــای  و  ســالح ها  برخــورد 
بــه  همگــی  نیــز  و...  شــیاطین 
بهتریــن شــکل ممکــن پیــاده ســازی 
شــده اند و ایــرادی بــه ایــن بخــش 

نیســت. وارد 

نتیجه گیری نهایی:
گفــت  بایــد  مــوارد،  ایــن  تمــام  بــا 
در  کــه  نگرانی هایــی  برخــالف  کــه 
 Darksiders مــورد کاهــش کیفیــت
Genesis بــه دلیــل ســبک دوربیــن 
داشــت،  وجــود  آن  ایزومتریــک 
ــازی یکــی از بهتریــن عناویــن  ایــن ب
در  کار  از  مجموعــه  ایــن  کل  در 
و  عمیــق  مبــارزات  اســت.  آمــده 
همزمــان  حضــور  همــراه  بــه  پویــا 
War و Strife کــه ســبک مبارزاتــی 
حضــور  دارنــد،  متفاوتــی  کامــالً 
در  ســری  ایــن  خــوب  پلتفرمینــگ 
کنــار معماهــای مختلــف محیطــی 
بــا توانایی هــای گوناگونــی کــه  کــه 
می کنیــد  کســب  بــازی  طــول  در 
همچنیــن  و  هســتند  حــل  قابــل 
ــردازی خــوب ارتباطــات  شــخصیت پ
بیــن ایــن دو بــرادر در کنــار گرافیــک 
هنــری خــاص ایــن ســری، همگــی 
باعــث  کــه  هســتند  مــواردی  از 
قطعیــت  بــا  بتوانیــم  می شــوند 
نســخه  ایــن  تهیــه  کــه  بگوییــم 
ســری  طرفــداران  بــرای  بــازی  از 

اســت. ضــروری   Darksiders

شخصیت پردازی خوب به خصوص برای دو شخصیت اصلی 
بازی که روحیاتی کامالً متفاوتی دارند، طراحی مرحله بسیار 

خوب، مبارزات عمیق همانند نسخه های قبلی با تنوع بیش تر 
به دلیل حضور دو شخصیت، معماهای محیطی و پلتفرمینگ 

خوب، طراحی هنری عالی

خط روایی این نسخه به اندازه دو نسخه اول عمیق نیست، 
نقشه ناکارآمد به دلیل عدم نمایش مکان شخصیت های 

اصلی، یکسری مشکالت فنی نظیر زاویه نامناسب دوربین 
در بعضی قسمت ها و یا گیر کردن شخصیت ها در دیوار و 

مواردی نظیر این
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Release Date 
February 4, 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s) 
Rebellion Developments
Publisher)s(
Rebellion Developments
Genre(s)
Tactical shooter
survival horror

مهدی رضایی

شــرکت  کــه  بــود   2013 ســال  در 
 Valve اعــالم  از  بعــد   ،Rebellion
مبنــی بــر عــدم عرضــه نســخه جدیــدی 
گرفــت  تصمیــم   ،Left 4 Dead از 
در  آن  جایگزیــن  را  جدیــدی  ســری 
یــک   L4D بــازی  بالخــره  کنــد.  بــازار 
از  و  زامبی محــور  مالتی پلیــر  عنــوان 
ســرگرم کننده  بســیار  مهم تــر  همــه 
بــود; تقریبــا هــر گیمــر و غیرگیمــری 
ــود و در کل  ــرده ب ــازی ک ــار آن را ب یکب
کــه  شــرکتی  هــر  بــرای  زیــادی  پــول 
می توانســت جایگزینــی درخــور بــرای 
اول  نســخه های  داشــت.  بســازد  آن 

  Rebbelion تــا ســوم ســری ســاخته 
تحــت عنــوان Zombie Army همــواره 
ــر ســایه Sniper Elite قــرار داشــت  زی
و بــه عنــوان یــک بســته الحاقــی، حــال 
چــه بــه صــورت مســتقل چــه همــراه بــا 

می شــد. عرضــه  بــازی 
نــام  از  کامــال  بــازی  چهــارم  نســخه 
Sniper Elite خــودش را خــارج کــرد و 
بــه یــک عنــوان کامــال مســتقل تبدیــل 
نامــش  در  دیگــر  کــه  عنوانــی  شــد. 
دیدیــه   Sniper Elite از  اثــری  هــم 
 Zomie Army 4: Dead نمی شــود. 
و  شــد  عرضــه   2020 ســال  در   War

طبــق ادعــای Rebellion بایــد بســیار از 
ســه نســخه اول فرنچایــز بهتــر باشــد. 
هم اکنــون  می خواهیــم  کــه  ادعایــی 
آن را در ایــن مقالــه بررســی کنیــم. 
حــال  در  خــود  اول  نســخه  از  بــازی 
جنــگ  پایانــی  ســال های  روایــت 
جهانــی دوم بــه شــکلی دیگر اســت. با 
 Zombie Army ــا ببینیــم مــا باشــید ت
Dead War :4 تــا چــه حــد بــازی قابــل 
احترامــی اســت و می توانــد جایگزیــن 
ــر. ــا خی بزرگــی همچــون L4D باشــد ی

Zombie Army 4: Dead War
ارتش زامبی ها عقب نشینی نمی کنند 
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اصــال  خوشــبختانه  یــا  متاســفانه 
داســتان برای Rebellion در این ســری 
ماننــد  بــازی  نیســت.  و  نبــوده  مهــم 
نســخه های قبــل یــک کلیــت از فضــای 
بــدون  شــخصیت هایی  و  داده  بــازی 
پیشــینه یــا شــخصیت پردازی خاصــی 
معرفــی کــرده و شــما را درون گیم پلــی 
باشــید  داشــته  دوســت  می انــدازد. 
دوســتداران  بــرای  بــازی  ایــن  نــه  یــا 
ــوده و  داســتان و بازی نامــه مناســب نب
نیســت. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه 
هیتلــر در جنــگ جهانــی دوم شکســت 
رســیده  کامــل  حقــارت  بــه  و  خــورده 
اســت; امــا از آنجــا کــه جاه طلبــی یــا 
ــرد  ــن ف ــم حماقــت ای ــر اســت بگوی بهت
نــدارد، حــاال کــه زامبــی هــم  تمامــی 
و  می دهــد  ادامــه  جنــگ  بــه  شــده 
ارتشــی از زامبی هــا را بــه راه انداختــه 

اســت!
اصــال مشــخص نیســت ایــن زامبی هــا 
چگونــه تولیــد شــده یــا تکثیــر شــده اند 
و اصــال خــود هیتلــر چگونــه بــه ایــن 
روز افتــاده! در کل مهــم ایــن اســت کــه 
بدانیــد هیتلــری اســت و زامبی هایــی 
بــه  می خواهنــد  کــه  ارتــش  یــک  و 
شــیوه ای فــوق کلیشــه ای دنیــا را مثــل 
خبــری  نــه  دهنــد.  نجــات  همیشــه 
غافل گیــری  نــه  و  هســت  پیچــش  از 
تنهــا  دوست داشــتنی.  کارکتــر  نــه  و 
 Sniper Elite از ســری    Karl کاراکتــر 
در بــازی حضــور دارد کــه چــون در بــازی 
اصلــی هــم شــخصیت پردازی چندانــی 
وجــد  بــه  چنــدان  را  شــما  نداشــت، 

نمــی آورد. 
هــر  کــه  چپتــر   9 قالــب  در  بــازی 
شــده  عرضــه  دارد  مرحلــه   4 کــدام 
اســت و مراحــل هــم چنــدان طوالنــی 
کــه  نیســت  چیــزی  بــازی  و  نیســتند 
را  شــما  وقــت  ســاعت   7 از  بیــش 
گیم پلــی،  در  شــما  اعمــال  بگیــرد. 
کــردن  بــاز  زامبی هــا،  لشــکر  کشــتن 
راه بــرای ارتش،پیــدا کــردن راه از البــه 

دنبــال  گشــتن  گاهــا  زامبی هــا،  الی 
و جویــی  نهایــت، جســت  در  و  کلیــد 
لذت بخــش بــرای Upgrade خودتــان.

گیم پلــی  بــازی  بخــش  اصلی تریــن 
کــه  حالیســت  در  ایــن  و  اســت  آن 
بخــش  ایــن  در  تقریبــا   Rebellion
دارای  بــازی  گذاشــته.  تمــام  ســنگ 
 .Horde و  کمپیــن  کلیســت:  مــد   2
ــه لطــق  ــازی ب خــب بخــش داســتانی ب
خاصــی  حــس  و  آن  عالــی  گان پلــی 
ــه شــما القــا می کنــد،  کــه هــر ســالح ب
واقعــا  و  اســت  لذت بخــش  بســیار 
یــا  اســنایپر  شــاتگان،  بــا  کــردن  کار 
خــاص  حســی  هرکــدام   Revolver
بهتریــن  می کننــد.  ایجــاد  شــما  در 
شــاتگان های  بــازی  گان پلــی  بخــش 
هــر  بــا  کــه  هســتند  بی نظیــرش 
تکه پــاره  از  موجــی  دقیــق  شــلیک 
شــدن زامبی هــا را شــاهدیم. از طرفــی 
حساســیت بــازی بــه ایــن کــه شــما تیــر 
را بــه کجــا می زنیــد بیشــتر شــده و از 
ایــن حیــث شــاهد فیزیــک دقیق تــری 

. هســتیم
بــرای توضیــح بیشــتر بایــد بگویــم دیگــر 
ــی  ــای یــک زامب ــه پ مهــم اســت شــما ب
تیــر می زنیــد یــا بــدن یــا ســر و دیگــر 
اینگونــه نیســت کــه اگــر تعــداد زیــادی 
تیــر را بــه هرکجــا بزنیــد شــاهد مــرگ 
باشــید.  بخت برگشــته  زامبــی  کامــل 
ــای  ــه دســت و پ ــد ک بســیارپیش می آی
ــان  ــد امــا همچن ــی را قطــع می کنی زامب
زنــده اســت و تیرنهایــی بایــد بــه ســرش 
بخــورد. بــه همیــن دلیــل اســتفاده از 
شــاتگان حالــت آرکیدتــری دارد و لــذت 
بیشــتری هــم خواهــد داشــت. بــا ایــن 
ســالح غالبــا بــا یــک یــا دوتیــر دقیــق 
کار را یکســره می کنیــد و چنــدان نیــاز 
ــه نشــانه گیری ســخت گیرانه نیســت.  ب
چیــزی کــه مهــم اســت پیشــرفت بســیار 
زیــاد بــازی در ایــن بخــش اســت کــه 
بخــش  در  حتــی  بــازی  شــده  باعــث 
و  باشــد  لذت بخــش  هــم  تک نفــره 
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داریــم  ضعیفــی  داســتان  هرچقــدر 
گان پلــی و گیم پلــی خوبــی داریــم.

تــا  اســت  آمــده  بــازی  ایــن  گفتیــم 
  .Left 4 Dead بــرای  باشــد  جایگزینــی 
خــب بــازی نــام بــرده شــده معــروف بــود 
بــه بخــش Co-op عالــی خــود و اگــر قــرار 
باشــد جایگزین آن تنها بخش داســتانی 
داشــته باشــد کــه دیگــر اصــال جایگزیــن 
ــازی  محســوب نمی شــود! خوشــبختانه ب
دارای بخش هــای Co-op ســرگرم کننده 
ــادآوری اســت کــه هرکــدام  و حتــی اعتی
پرخواهنــد  را  وقتتــان  خــود  نوبــه  بــه 
ــره  ــازی در بخــش تک نف ــد ب ــرد. هرچن ک
بــا  بــازی  امــا  اســت  لذت بخــش  هــم 
دیگریســت.  چیــز  همیشــه  دوســتان 
در بخــش Campaign شــاهد هســتیم 
بــه  جدیــدی  امتیازگیــری  سیســتم  کــه 
تعــداد  ازای  بــه  شــده.  اضافــه  بــازی 
زامبی هایــی کــه هــر کــدام از بازیکنــان 
ــه کجــای  کشــته اند و براســاس این کــه ب
باشــند هــر  کــرده  بــدن آن هــا شــلیک 
می گیــرد  مخصوصــی  امتیــاز  بازیکــن 
خــود  بیــن  رقابــت  یــک  نوعــی  بــه  و 

بازیکنــان هــم وجــود دارد.
 Horde عنــوان  تحــت  دیگــری  بخــش 
مخصــوص بــازی تیمــی و همــکاری در 
بــازی وجــود دارد کــه در آن بازیکنــان در 
ــه  ــرار گرفت ــط نســبتا کوچــک ق ــک محی ی
و بایــد لشــکری پرتعــداد از زامبی هــا را 
کننــد.  نابــود  طــی موج هایــی مختلــف 
در ایــن بخــش تیرانــدازی عالــی بــازی 
بــا  و  می دهــد  نشــان  را  خــود  مجــددا 
یــا تغییــر ســالح خــود  بــار ارتقــاء  هــر 
بــا  کــه  می شــوید  تغیراتــی  متوجــه 
وجــود تکــرار یــک کار معیــن در هــر رانــد 
و  نمی شــود  تکــراری  برایتــان  هــم  بــاز 
تازگــی خــود را همیشــه خواهــد داشــت.   
بســیار  دوســتان  بــا   Zombie Army 4

اســت. دوست داشــتنی تر 

در زمینــه بصــری هــر چنــد در مقایســه بــا 
ســایر عناویــن شــاید عنــوان زامبــی آرمــی 
۴ حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــد، اما 
در مقایســه بــا شــماره های قبــل شــاهد 
در  مــوارد  تمــام  در  فراوانــی  پیشــرفت 
انیمیشــن  از  هســتیم.  چهــارم  شــماره 
تــا تعــداد پالیگان هــای شــخصیت ها و 
قهرمانــان گرفتــه تــا دشــمنان و زامبی هــا 
از جزیئــات بســیار خوبــی بهــره می برنــد. 
محیــط هــا هــم بســیار متنــوع و جالــب 
هســتند و طراحــی آن هــا از شــهر هــا و 
ســاختمان های ایتالیــا و اروپــا در زمــان 
جنــگ جهانــی دوم الگــو گرفته اســت. به 
لطــف نورپــردازی بســیار خــوب اســتفاده 
شــده در محیــط هــا، اتمســفر تاریــک و 
ــق شــده کــه کامــال  نســبتا ترســناکی خل
ــی دارد.  ــر هــم خوان ــا حــال و هــوای اث ب
فریــم ریــت بــازی ثابــت اســت و شــاهد 
دیرلــود شــدن بافت هــا هــم نیســتیم کــه 
خــود نکتــه مثبتیســت در برابــر بســیاری 

از بازی هــای حتــی بــزرگ ایــن نســل!
بــه هــر شــکل بــه عنــوان یــک بــازی ۴۵ 
  Zombie Army 4: Dead War ،دالری
کاربــران کمــی نــدارد و طبیعتــا انتظــار 
مــی خواهیــد روش  اگــر  کــه  رود  مــی 
هــر  شــروع  از  قبــل   Matchmaking
اپیــزود را امتحــان کنیــد، خیلــی زود وارد 
دنیــای بــازی شــوید. معطلــی بیــش از 
انــدازه در البــی، گاهــی اوقــات مــی تواند 
آزاردهنــده باشــد. ولــی خــب زمانــی کــه 
وارد دنیــای بــازی مــی شــویم، چــه بــه 
فنــی،  لحــاظ  بــه  چــه  و  هنــری  لحــاظ 
 Zombie Army 4: Dead War عنــوان
بــازی قابــل دفاعــی اســت. از طراحــی 
مدل  هــای  تــا  گرفتــه  لوکیشــن ها 
کاراکترهــا و همچنیــن مدل هــای زامبــی 
 Zombie Army 4: ها. در توســعه بازی
ــی اســتفاده  Dead War از همــان انجین
بهــره  آن  از   Sniper Elite 4 کــه  شــده 

کیفیــت  نظیــر  مــواردی  اســت.  بــرده 
تکســچرها هم شــما را آزار نخواهند داد

تنهــا مــوردی کــه شــماره چهــارم در آن 
و  آهنگ هــا  اســت  نکــرده  پیشــرفتی 
قطعــات تکــراری هســتند کــه در طــول 
نظــر  بــه  می شــوند.  پخــش  مراحــل 
بــازی  بــرای  قطعــه  ســه  کال  می رســد 
ضبــط شــده کــه یکــی از آن هــا ریتمــی 
کنــد دارد و دو قطعــه دیگــر هــم در زمــان 
مواجــع بــا زامبی هــا پخــش می شــوند. 
بــه قــدری ایــن بخــش تکــراری می شــود 
کــه بعــد از تجربــه بــازی تــا مدتــی ریتــم 
قطعــات تکــراری اثــر در ذهنــم پخــش 

می شــد. 
 Zombie Army  در نهایــت بایــد بگویــم
قــرار  کــه  همانیســت   4: Dead War
کمتــر.  نــه  و  بیشــتر  نــه  و  باشــد  بــود 
بــازی توقــع  درســت اســت بســیاری از 
 Left 4 Dead بــرای  عالــی  جایگزینــی 
کــه  اســت  ایــن  امــا حقیقــت  دارنــد  را 
افســانه ها  کنیــم  قبــول  بایــد  گاهــی 
تکــرار نمی شــوند; تنهــا گاهــی اتفاقاتــی 
مــا را بــه یادشــان می آندازنــد. ایــن بــازی 
دارد.  حکمــی  چنیــن  هــم   L4D بــرای 
گیم پلــی بــازی بســیار لذت بخــش اســت 
و واقعــا از اعمــاق وجــودم از گان پلــی 
بــازی لــذت فراوانــی بــردم. اگــر دنبــال 
ســاعاتی فراغــت از دنیــای خســته کننده 
از  چندانــی  توقــع  و  هســتید  امــروزه 
 Zombie نداریــد،  هــم  بــازی  داســتان 
Army 4 را تهیــه کنیــد و تــا می توانیــد 
ــد کــه  بکشــید و بکشــید و تکــه تکــه کنی
ــا  ــذر زیب ــن لذت هــای زودگ ــا همی ــا ب دنی
بــازی  دالری   45 تــگ  شــاید  می شــود. 
ــا  ــد ام ــه اش منصــرف کن برخــی را از تهی
بــه شــما اطمینــان می دهــم اگــر جــزو 
دلیلــی  هســتید،  شــده  گفتــه  دســته 
ــازی  ــه ایــن ب نداریــد کــه خــود را از تجرب

زیبــا محــروم کنیــد.
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گیم پلی بسیار خوب
گان پلی لذت بخش

حس خاص کار با هر سالح
فیزیک عالی بازی در برخورد گلوله ها

پیشرفت Upgradeها نسبت به سه گانه قبلی
Co-op واقعی و لذت بخش تیمی

داستان سطحی
عدم شخصیت پردازی کاراکترها
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نــام  بــار  بــرای اولیــن  چنــدی پیــش 
ایــن  و  شــنیدم  را   Dreams بــازی 
ایــن  دنبــال  بــه  طــرف  آن  و  طــرف 
بــودم کــه ببینــم چــرا ایــن نــام اینقــدر 
چشــمم  تــا  اســت.  شــده  هایــپ 
 Media( مولکــول  مدیــا  نــام  بــه 
Molecule(، شــرکت ســازنده ی بــازی 
چــه  از  جریــان  کــه  فهمیــدم  افتــاد 
قــرار اســت. می تــوان گفــت در میــان 
گیمرهــا و بخصــوص کاربــران ســونی، 
 Little کســی نیســت کــه نــام بــازی
Big Planet را نشــنیده باشــد. یکی از 
بازی هــای معــروف و ساختارشــکنی 
کــه از بــدو ورودش بــه صنعــت بــازی، 
خــود  بــرای  بی شــماری  طرفــداران 
دســت و پــا کــرد و محبوبیــت خــود 
ــه اوج رســاند.  ــا نســخه ی ســوم ب را ب
عجیــب  عنوانــی   Little Big Planet
بــود؛ یعنــی هنــوز هــم هســت. اینکــه 

قالــب  در  را  بــازی  چندیــن  بتوانیــد 
یــک بــازی تجربــه کنیــد، ایــده ی نابــی 
اســت کــه مغزهای متفکر اســتودیوی 
بــه جهــان  را  آن   Media Molecule
هدیــه دادنــد. از همــان اول کــه ایــن 
عنــوان عرضــه شــد، می شــد حــدس 
کنســول ها،  قــدرت  پیشــرفت  بــا  زد 
Media Molecule می توانــد عناویــن 
همــان  بــا  هــم  خارق العاده تــری 
برایمــان   Little Big Planet فرمــول 
ایــن اتفــاق در  خلــق کنــد. باالخــره 
 Dreams اآلن و  افتــاد   2020 ســال 
از  همــه  کــه  اســت  بــازی ای  آن 
البتــه  می خواســتند.  اســتودیو  ایــن 
 Little Big Planet کــردن  مقایســه 
اســت،  خنــده دار  واقعــاً   Dreams و
زیــرا نســبت آن هــا بــه یکدیگــر چیــزی 
شــبیه بــه نســبت قطــره بــه دریــا یــا 
 Little Big .ــگل اســت ــه جن درخــت ب

واقعــاً  عرضــه اش  زمــان  در   Planet
بــازی بــزرگ و متفاوتــی بــود و شــکی 
ــده  ــا Dreams آم ــن نیســت، ام در ای
بــازی  قالــب  در  را  رویاهایتــان  تــا 
بــا  نامــی  بــه تصویــر بکشــد. واقعــاً 
مســمی تر از Dreams نمی شــد بــرای 
ایــن بــازی انتخــاب کــرد، چــرا کــه کل 
ایــده ی بــازی بیشــتر شــبیه بــه یــک 
رویاســت تــا یــک واقعیــت. درســت 
اســت کــه هــر بــازی ای کــه ســاخته 
مــی شــود، حتــی آن هایــی کــه آزادی 
بازیبــاز  بــه  دیوانه کننــده ای  عمــل 
محدودیت هــای  باالخــره  می دهنــد، 
اطمینــان  بــا  می تــوان  امــا  دارنــد، 
مرزهایــی  و  محدودیت هــا  گفــت 
ــرده،  کــه Dreams برایتــان تعییــن ک
آنقــدر قابــل انعطاف انــد کــه می تــوان 
آن را تقریبــاً نامحــدود در نظــر گرفت. 
از  می توانــم  کــه  توصیفــی  بهتریــن 
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ایــن بــازی برایتــان بکنــم ایــن اســت کــه 
Dreams ماشــین تولیــد آرزوهاســت. 
بــازی،  قالــب  در  کــه  آرزوهایــی 
انیمیشــن کوتــاه و یــا حتــی یــک قطعــه 
عنــوان  بــه  و  شــده  متولــد  موســیقی 
الیــه ای از روح و خالقیــت شــما تــا ابــد 
بــازی  ایــن  بی انتهــای  کلکســیون  در 
جاودانــه می شــوند. Dreams نامحــدود 
اســت، بنابرایــن نمی تــوان آن را دقیقــاً 
مــورد »نقــد و بررســی« قــرار داد. ایــن 
مقالــه هــم بیشــتر شــبیه بــه توصیفــی 
ایــن  پــای  کــه  ســاعت هایی  از  اســت 
بگویــم  می خواهــم  گذاشــته ام.  بــازی 
ــی نیســت.  ــازی معمول ــک ب Dreams ی
تفــاوت، خالقیــت، منحصربفــرد بــودن 
و زنــده بــودن از هــر ثانیــه ی ایــن بــازی 
می چکــد و هــر کســی حداقــل یــک بــار 
بایــد بــه خــودش شــانس امتحــان ایــن 

بــازی را بدهــد. 
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عمــده  قســمت  دو  بــه    Dreams
 DreamSurfing می شــود،  تقســیم 
اولــی  در   .DreamShaping و 
می توانیــد آزادانــه در میــان رویاهــای 
بقیــه ی قــدم بزنیــد، از مدل هایــی کــه 
بــا  و  ببریــد  بهــره  ســاخته اند  آن هــا 
پتانســیل های ایــن بــازی در ســاخت 
مراحــل جــذاب آشــنا شــوید. دیــدن 
زیبایــی  پلی هــای  گیــم   و  مراحــل 
ــران ســاخته و آپلــود  کــه بقیــه ی کارب
کرده انــد، باعــث می شــود بــرای خلــق 
بگیریــد.  الهــام  خودتــان  رویاهــای 
بــا   ،DreamShaping قســمت  در 
ابــزار قدرتمنــدی کــه مدیــا مولکــول 
اســت  داده  قــرار  شــما  اختیــار  در 
بــه  شــروع  خودتــان  می توانیــد 
توصیفاتــی  کنیــد.  ســاز  و  ســاخت 
کــه خواندیــد، کلیــات ایــن دو بخــش 
بررســی  یــک  نوبــت  حــاال  بودنــد، 

اســت. دقیق تــر 
شــروع   DreamShaping بخــش  از 
بــار  اولیــن  بــرای  وقتــی  می کنــم. 
می خواهیــد چیــزی بســازید، قطعــاً 
بــه یــک ســری مشــکالت برخواهیــد 
شــما  بــه  را  قــول  ایــن  امــا  خــورد. 
می دهــم کــه ایــن موضــوع بــه خاطــر 
نیســت.  بــازی  بــودن  غیراســتاندارد 
زمــان  قدرتمنــد،  ابزارهــای  طبیعتــاً 
بیشــتری برای یادگیری می طلبند. در 
ــان همیــن  Dreams هــم دقیقــاً جری
بــرای  شــما  دســت  قــدر  آن  اســت، 
ســاختن و توســعه دادن رویاهایتــان 
بــاز اســت کــه کامــالً طبیعــی اســت 
در ابتــدا ســردرگم شــوید. امــا بــازی 
نســبتاً  آموزشــی  بخــش  یــک  بــا 
شــما  بــه  قــدم  بــه  قــدم  طوالنــی، 
کمــک می کنــد تــا بیشــتر و بیشــتر بــا 
ایــن ابزارهــا آشــنا شــده و احســاس 
 Little Big Planet راحتــی کنیــد. در
تقریبــاً هــر چیــزی کــه می ســاختید، 
در  بــود.  بعــدی  ســه  پلتفرمــر  یــک 
Dreams شــما لحظــه ای داریــد یــک 
بــازی می کنیــد،  بعــدی  دو  پلتفرمــر 
مدتــی بعــد در یــک ریســینگ جــذاب 
مشــغول رقابــت هســتید و پــس از 
یــک  اصلــی  شــخصیت  بــا  هــم  آن 

هم ذات پنــداری  دراماتیــک  داســتان 
ــی  ــد ویترین ــازی مانن ــن ب ــد. ای می کنی
اســت  عالقه تــان  مــورد  وســایل  از 
ســیر  می کنیــد  نــگاه  هرقــدر  کــه 
نمی شــوید. امــا برعکــس ویترین هــا 
کــه همیشــه شــما را از دســت زدن 
منــع می کننــد، این جــا می توانیــد هــر 
ــد را هــم امتحــان  ــزی کــه می بینی چی
کنیــد. می توانیــد بســازید و بــا بقیــه ی 
بازیبــازان آن را بــه اشــتراک بگذاریــد. 
هدفــش  کــه  بــازی  یــک  از  طبیعتــاً 
نمی تــوان  اســت،  کــردن  ســرگرم 
ــد موتورهــای  انتظــار داشــت کــه مانن
 Unreal مثــل  بازی ســازی  حرفــه ای 
می تــوان  امــا  کنــد،  عمــل   Engine
بازی ســازی  موتــور  یــک  را   Dreams
را  ایــن  زمانــی  دانســت.  نیــز  خــوب 
 Art’s بخــش  کــه  می فهمیــد  بهتــر 
 Art’s می کنیــد.  بــازی  را   Dream
Dream در واقع داســتانی دو ســاعته 
 Media Molecule خــود  کــه  اســت 
چــه  دهــد  نشــان  تــا  ســاخته  را  آن 
ــزار  ــا مجموعــه اب کارهایــی می تــوان ب
بخــش  ایــن  در  داد.  انجــام  بــازی 
ــس  ــده ی گیتــار بِی داســتان یــک نوازن
را  گروهــش  کــه  می شــود  روایــت 
در  و  ماجــرای جالــب  و  گفتــه  تــرک 
برخــی صحنه هــا غمنــاک او، شــما را 
ــد. ایــن بخــش  ــر خــودش می کن درگی
قطعــاً  کــه  کار شــده  خــوب  آن قــدر 
اگــر یــک بــازی مجــزا بــود، تبدیــل بــه 
عنوانــی موفــق می شــد، امــا هــدف 
ســازندگان فقــط ایــن بــوده کــه بــدون 
کــم کــردن یــا اضافــه کــردن چیــزی، 
بــا جعبــه ابــزار موجــود در بــازی، یــک 
عنــوان کامــل خلــق کننــد. در واقــع 
اگــر  بگوینــد  ســازندگان می خواهنــد 
هــم  شــما  پــس  توانســته ایم،  مــا 
بــا  کــردن  کار  گرچــه  می توانیــد. 
تمــام ابــزار بــازی وقــت و حوصلــه ی 
زیــادی می طلبــد، امــا اگــر عالقه منــد 
هــر  از  هســتید،  بازی ســازی  بــه 

بــرد.  لــذت خواهیــد  لحظــه اش 
 DreamShaping مشــکلی کــه بخــش
دســته ی  بــا  کــردن  کار  دارد، 
پلی استیشــن 4 اســت. بــا این کــه ســه 

ــازان  ــرای بازیب ــوع کنتــرل مختلــف ب ن
تــا هــر کــس  نظــر گرفتــه شــده  در 
بســته بــه راحتــی و ســلیقه اش یکــی 
از  هیچ کــدام  امــا  کنــد،  انتخــاب  را 
ایــن کنترل هــا نمی تواننــد بی نقــص 
از  می توانیــد  حتــی  کننــد.  عمــل 
اســتفاده  هــم   PS Move حســگر 
در  بیشــتری  عمــل  آزادی  کــه  کنیــد 
طراحــی بــه شــما می دهــد، امــا بــرای 
کارهــای دیگــر، ماننــد عــوض کــردن 
ابــزار در منــو یــا در حالــت کلــی گشــت 
و گــذار در منوهــای بــازی بــه مشــکل 
برخواهیــد خــورد. البتــه ایــن موضــوع 
نیســت.  ســازندگان  تقصیــر  واقعــاً 
توانســته اند  کــه  جایــی  تــا  آن هــا 
کــردن  بهینــه  بــرای  را  خــود  تــالش 
امــا  داده انــد،  انجــام  موضــوع  ایــن 
ایــن بــازی داد می زنــد کــه بــه مــاوس 
ایــن  حــال،  هــر  بــه  دارد!  احتیــاج 
کــم  بــازی  لــذت  از  چیــزی  مشــکل 
یادگیــری  پروســه ی  فقــط  نمی کنــد، 
را کمــی طوالنی تــر و طراحــی را کمــی 

می کنــد. ســخت تر 
چــه   DreamSurfing بخــش  امــا 
دارد؟ اول بایــد بگویــم لــذت جســتجو 
در ایــن بخــش، خــودش انــدازه ی یــک 
ــه آدم می چســبد. همان طــور  ــازی ب ب
کــردم،  اشــاره  هــم  متــن  اول  کــه 
Dreams یــک بــازی معمولــی نیســت 
کــه از آن انتظــار داشــته باشــیم ده، 
پنجــاه یــا صــد ســاعت مــا را مشــغول 
و  کنــد  فرعــی اش  و  اصلــی  مراحــل 
بعــد تمــام شــود. عنوانــی کــه بــا آن 
وابســته  شــدیداً  هســتیم،  طــرف 
کــه  گیمرهاســت  از  اجتماعــی  بــه 
در  می کننــد،  بــازی  را  آن  روز  هــر 
می پردازنــد  ســاز  و  ســاخت  بــه  آن 
بــه  را  خــود  کارهــای  نتیجــه ی  و 
فروم هــای  در  فیدبک شــان  همــراه 
بــه  وقتــی  می کننــد.  منتشــر  بــازی 
ایــن اجتماعــات ســر می زنیــد واقعــاً 
خاطــر  بــه  اوالً  می گیریــد.  روحیــه 
آدم  چه قــدر  می بینیــد  این کــه 
کــه  می شــود  پیــدا  شــما  هم فکــر 
ســعی دارنــد فضــا یــا مراحلــی ماننــد 
خلــق  شماســت  ذهــن  در  آن چــه 

غلت زدن در میان رویاها
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ایــن  اینکــه  خاطــر  بــه  ثانیــاً  کننــد. 
اجتمــاع چه قــدر پشــت هــم هســتند 
و از کارهــای هــم حمایــت می کننــد. 
می توانیــد  جاهــا  خیلــی  در  حتــی 
از  کارهــا  ســری  یــک  انجــام  بــرای 
باالخــره  و  بخواهیــد،  کمــک  آن هــا 
ــدا می شــود کــه اگــر کمکــی  کســی پی
برایتــان  را  آن  بربیایــد،  دســتش  از 
انجــام دهــد. بــرای مثــال می خواهیــد 
یــک کاراکتــر حیوانــی درســت کنیــد 
حیوانــات  آناتومــی  از  خیلــی  ولــی 
ســر در نمی آوریــد. مشــکلی نیســت؛ 
کســی هســت کــه مدلــی آمــاده دارد 
و آن را رایــگان در اختیــار شــما قــرار 
خواهــد داد. یــا در طراحــی مراحــل بــه 
مشــکلی برخورده ایــد. بــاز هــم ایــرادی 
نــدارد، چــون فــردی پیــدا می شــود کــه 
آن را بهتــر از شــما بلــد باشــد و بتوانــد 
ایــن کارهــا  کمک تــان کنــد. همــه ی 
کُدهــای  نوشــتن  بــدون  می تواننــد 
بــازی  داخــل  ابــزار  بــا  و  پیچیــده 
کــدام  هــر  واقــع  در  شــوند.  انجــام 
و    DreamShaping بخش هــای  از 
خــود  خــودی  بــه   DreamSurfing
بــه  بســتگی  کامــالً  هســتند.  کامــل 
شــخصیت خودتــان دارد کــه چگونــه 
از ایــن دو بخــش اســتفاده می کنیــد. 
ممکــن اســت وســواس ایــن را داشــته 
باشــید کــه نتیجــه ی نهایــی مــال خــود 
خودتــان باشــد و همــه چیــز را از صفــر 

خلــق کنیــد. ممکــن اســت بــه قســمت 
اجرایــی بازی تــان عالقــه ی بیشــتری 
ســاخت  قســمت  تــا  باشــید  داشــته 
صــورت  ایــن   در  کــه  ســازش،  و 
آمــاده ی مــورد  می توانیــد مدل هــای 
پیــدا   DreamSurfing از  را  نظرتــان 
کــرده و در کنــار هــم بچینیــد. شــاید 
هــم کیفیــت نهایــی کار برایتــان از هــر 
چیــزی مهم تــر باشــد و از ترکیــب هــر 
دو بخــش بــرای هرچــه بهتــر شــدن 
کنیــد.  اســتفاده  کارتــان  نتیجــه ی 
این جــا Dreams اســت، شــما کامــالً 

آزادیــد!
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مطــرح   Dreams در  کــه  چیــزی  امــا 
اســت، فراتــر از ســاخت چنــد مرحلــه 
بــازی اســت. Dreams بــه ماننــد یــک 
آکادمــی هنــر می مانــد کــه هــر کســی 
بیشــتر  کــه  رشــته ای  در  می توانــد 
ــن رشــته  ــد. ای ــت کن ــارت دارد فعالی مه
طراحــی  مرحلــه،  طراحــی  می توانــد 
کات ســین،  و  کوتــاه  انیمیشــن های 
طراحــی صــدا و حتــی ســاخت موســیقی 
این هــا  از  کــدام  هــر  شــاید  باشــد. 
بــه  هســتند  کــه  چیــزی  از  کوچک تــر 
نظــر بیاینــد، امــا در نظــر بگیریــد کــه 
مثــالً می توانیــد چنــد آوا را بــا یکدیگــر 
ترکیــب کنیــد و صــدای یــک زامبــی یــا 
اطالعــات  کمــی  بــا  بســازید.  اژدهــا 
عمومــی دربــاره ی موســیقی می توانیــد 
خلــق  شــنیدنی  امــا  ســاده  قطعاتــی 
ــم موســیقی  ــر کمــی هــم عل ــد و اگ کنی
می توانــد   Dreams باشــید،  داشــته 
مثــل یــک نــرم افــزار ســاخت موســیقی 

کنــد.  عمــل  برایتــان 
 Dreams می شــود  باعــث  کــه  چیــزی 
باشــد،  دوست داشــتنی  این قــدر 
بخش هــا  همــه ی  در  بــازی  تشــویق 
خالقیــت  گرفتــن  کار  بــه  بــرای 
بخــش  کــه  اســت  درســت  شماســت. 
آموزشــی تقریبــاً هــر چیــزی را بــه شــکل 
ویدئویــی بــه شــما آمــوزش می دهــد، 
می کنــد  ســعی  همــواره  بــازی  امــا 

کــه  کنــد  بــه ســمتی هدایــت  را  شــما 
بیشــترین اســتفاده را از خالقیــت خــود 
ببریــد. Dreams در یــک کلمــه یعنــی 
هســتید  خالقــی  آدم  اگــر  خالقیــت. 
در  را  خالقیت تــان  داریــد  دوســت  و 
زمینــه ی هنرهــای بصــری پیاده ســازی 
از  بــه خیلــی  کنیــد، Dreams شــما را 
طبیعتــاً  امــا  می رســاند.  آرزوهایتــان 
میــل  بــاب  نمی توانــد  بــازی ای  چنیــن 
همــگان باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــد آن هــا را  ــازی می خواهن خیلی هــا از ب
ســرگرم کنــد. این کــه Dreams چقــدر 
ســاخت  بــرای  چقــدر  و  دارد  وســعت 
آن وقــت صــرف شــده چیــزی نیســت 
کــه جذبشــان کنــد، آن هــا در نهایــت 
 Call of مراحــل خطــی بازی هایــی ماننــد
Duty را ترجیــح می دهنــد. هــدف ایــن 
 Dreams نیســت کــه بگویــم هــر کســی
اســت  عمیقــی  انســان  می کنــد  بــازی 
و هــر کــس بازی هــای خطــی دوســت 
اســت  ایــن  قصــدم  صرفــاً  نــه،  دارد 
بگویــم ایــن دنیــای وســیع و اختیــارات 
اختیــار  در  بــازی  کــه  نامحــدودی 
کاربــرش قــرار می دهــد، می توانــد بــرای 
ــه هــر  عــده ای خســته کننده باشــد. البت
کســی کــه 10، 15 ســاعتی از وقتــش را 
ــه Dreams اختصــاص دهــد، ســخت  ب

بکنــد. دل  آن  از  می توانــد 

صدا، تصویر، حرکت

17
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



آزادی عمل بی انتها.
قدرت تبدیل کردن بسیاری از ایده های خالقانه به واقعیت.

بخش داستانی به خودی خود یک بازی کامل و زیباست.
آموزش جامع و کامل بازی.

منحصربفرد بودن بازی.

سیستم کنترل بازی گاهی اوقات اجازه ی آزاد شدن 
پتانسیل های موجود را به شما نمی دهد.

9.5

+-

توصیفــات  ایــن  بــا  اســت  ممکــن 
فکــر کنیــد کــه Dreams کالً در ایــن 
بســازید  بــازی  کــه  شــده  خالصــه 
بیاییــد  کنیــد.  بــازی  را  همان هــا  و 
بــازی ای  چنیــن  باشــیم،  روراســت 
ــاً خســته کننده  ــی مطمئن پــس از مدت
ــی  ــه نظــر خواهــد آمــد. معن ــوچ ب و پ
نــدارد کــه بخواهیــد ســاخته های خــود 
را بــازی کنیــد. چالشــی هــم در ایــن 
نــوع از بــازی وجــود نــدارد. بنابرایــن 
از  را  بــازی  کــه  باشــد  چیــزی  بایــد 
ایــن حالــت خــارج کنــد. شــما خیلــی 
بخــش  همــان  از  می توانیــد  راحــت 
ســاخته های  بــه   DreamSurfing
و  باشــید  داشــته  دسترســی  بقیــه 
بــازی کنیــد. خوبــی ماجــرا  آن هــا را 
مصنوعــی  هــوش  کــه  اســت  ایــن 
ــاً  ــد دقیق ــه شــما کمــک می کن ــازی ب ب
خودتــان  ســلیقه ی  بــا  بازی هایــی 
پیــدا کنیــد. اگــر از اول بــازی بــه دنبــال 
بازی هــای ژانــر وحشــت، پلتفرمینــگ 
یــا ریســینگ بوده ایــد، طبیعــی اســت 
کــه بخــش پیشــنهادات بــازی هــم بــا 
پــر  شــود.  ســبک  بازی هــای همیــن 
شــما  پیشــنهادات،  ایــن  کنــار  در 
ــر را هــم  ــار برت همیشــه لیســتی از آث
در اختیــار داریــد. آثــاری کــه توســط 
ــا  ــن شــده اند ت خــود ســازندگان گلچی
ــم  ــر دیگــری آن هــا را از قل ــچ کارب هی
نینــدازد. Dreams خــودش ماننــد یک 
ــد. کســانی  ــای مجــزا عمــل می کن دنی
کــه آثــار خــوب تولیــد می کننــد هــر 
مــاه جوایــزی بــرده و عناوینــی کســب 

می کننــد. البتــه بــازی در 14 فوریــه 
منتشــر شــده، امــا از حــدود یــک ســال 
قبــل تحــت تســت و آزمــون توســط 
در  بســیاری  بنابرایــن  بــود.  کاربــران 
همیــن مــدت جــای پــای خودشــان را 
بیــن کاربــران دیگــر محکــم کرده انــد.

هنرهــای  و  گرافیــک  بخــش  در 
بصــری، Dreams کامــالً ماننــد یــک 
آن  می کنــد.  عمــل  هنــری  گالــری 
ــازی  چیــزی کــه در بخــش داســتانی ب
کوچکــی  بخــش  تنهــا  می بینیــد، 
خلــق  بــرای  بــازی  ایــن  قــدرت  از 
یادماندنــی  بــه  و  زیبــا  صحنه هــای 
زدنــی  مثــال  بــازی  فیزیــک  اســت. 
اســت، گرافیــک فنــی اش فوق العــاده 
بــه  می توانیــد  کــه  تنوعــی  و  اســت 
آثــار بصــری خــود بدهیــد بســیار زیــاد 
 DreamSurfing اســت. اگــر کمــی در
و  ســبک  هــر  می توانیــد  بچرخیــد 
کــه  کنیــد  مشــاهده  آن  در  را  تِمــی 
شــده اند.  ســاخته  کاربــران  توســط 
همــه ی ســلیقه ها در Dreams مــورد 
ــد. ممکــن اســت  ــرار گرفته ان توجــه ق
بــازی  از  کــه  اسکرین شــات هایی 
دیده ایــد شــما را بــه شــک بینــدازد کــه 
محیط هــای  کنــار  در  می توانیــم  آیــا 
و  جدی تــر  فضاهــای  فانتزی طــور، 
کــه  کنیــم؟  خلــق  هــم  تاریک تــری 
در  اســت.  مثبــت  کامــالً  جواب تــان 
حالــت کلــی، حتــی ســاختار بصــری 
بــازی هــم بســتگی بــه خودتــان دارد. 
زمینــه  ایــن  در   Dreams پتانســیل 

باالســت.  بســیار 

کــه  بودنــد  آن چــه  چکیــده ی  این هــا 
دهــم.  انتقــال  شــما  بــه  می توانســتم 
تنهــا چیــز دیگــر کــه می توانــم بــه آن 
ــازی  اضافــه کنــم ایــن اســت کــه ایــن ب
نــوع  از  نــه  هــم  آن  اســت.  متفــاوت 
 .Control یــا Death Stranding تفــاوت
اینکــه  از  بیشــتر   Dreams واقــع  در 
یــک »بــازی« باشــد، تجربــه ای  صرفــاً 
اســت کــه فقــط در مدیــوم بازی هــای 
بــود.  پیاده ســازی  قابــل  کامپیوتــری 
اینکــه ایــن بــازی در ســال آخــر نســل 
هشــتم بازی هــا منتشــر شــده، نشــان 
کــه  جایــی  تــا  ســازندگان  می دهــد 
 PS4 می توانســته اند از قــدرت کنســول
بهــره برده انــد و قــدرت واقعــی آن را بــه 
تصویــر کشــیده اند. هیــچ دلیلــی پیــدا 
کســی  بــه  را   Dreams کــه  نمی کنــم 
پیشــنهاد نکنــم. Dreams یــک شــاهکار 

اســت. تمام عیــار 

بازی یا گالری هنری؟
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Release Date 
January 26, 2018
Platforms
PlayStation 4
Xbox One
Microsoft Windows
Developer(s)  
Capcom
Publisher)s(
Capcom
Genre(s)
Action role-playing

آرین مرادی

بــرگ  و  شــاخ  میــان  در  آرام  آرام 
ــن  ــد. روی زمی ــدم میزنی ــد ق هــای بلن
ــدا میکنیــد. آن را بررســی  ــی پی رد پای
کــرده و جهــت و زمــان حرکــت صاحــب 
رد پــا را بــرای خــود تخمیــن میزنیــد. به 
ســراغ صاحــب رد پــا رفتــه و هیــوالی 
بررســی  آرامــی  بــه  را  دراز  و  زرد 
ــرای خــود نقشــه میکشــید  ــد. ب میکنی
بــا دوســتانتان هماهنــگ میکنیــد  و 
بــه  جهــت  کــدام  از  یــک  هــر  کــه 
هــدف حملــه ور شــود. حملــه را آغــاز 
میکنیــد و پــس از نبــردی پرهیجــان 
و زیبــا، هیــوال را از پــا در می آوریــد. 
پــس از آن شــروع بــه بررســی جســد 
و برداشــتن مــوارد مختلــف و مفیــد 
و  پوســت  فلــس،  قبیــل  از  او  بــدن 
بــه  آخــر،  در  می شــوید.  اســتخوان 
همــراه تیمتــان بــه مقــر فرماندهــی 
بــاز میگردیــد و بــرای ماموریــت بعــدی 

خــود خواهیــد آمــاده خواهیــد شــد؛ 
چــرا کــه شــما یــک شــکارچی هســتید!

متنــی کــه مطالعــه کردیــد، خالصــه 
ای از هــر آنچــه اســت کــه در بــازی 
قــرار   Monster Hunter World
اســت تجربــه کنیــد. بــازی اصــال قصــد 
نــدارد چیــزی غیــر از خــودش باشــد. 
تکلیــف ایــن عنــوان کامــال بــا خــودش 
میدانــد،  را  اســت: هدفــش  روشــن 
رســیده  راه  در  و  میدانــد  را  راهــش 
عمــل  خوبــی  بــه  نیــز  هدفــش  بــه 
میکنــد. در ابتــدای مقالــه بــرای شــما 
بگویــم کــه اگــر بــه دنبــال گرافیکــی 
تریــن بــازی ممکــن یــا داســتانی گیــرا 
هســتید،   Witcher ســری  هماننــد 
بــازی Monster Hunter World بــرای 
 Monster شــما نیســت. هــدف بــازی
صرفــا  و  صرفــا   Hunter World
تفریــح اســت، لــذت بــردن بازی بــاز 

از زمانــی کــه پشــت کنســول مصــرف 
می کنــد. پــس اگــر تنهــا بــه دنبــال یــن 
 Monster هــدف هســتید، بــه ســراغ
مطمئــن  و  بیاییــد   Hunter World
باشــید کــه دســت خالــی بــاز نخواهیــد 
بخواهیــد  اگــر  مخصوصــا  گشــت، 

دوســتانتان  همــراه  بــه  ار  بــازی 
تجربــه کنیــد. در ایــن مقالــه، 

جدیــد  ســال  مناســبت  بــه 
ســالیانه ی  مجلــه ی  و 

گیمفــا، قصــد داریــم تــا 
کمــی مفصــل تــر بــه 

تشریح و توضیح 
ی  ز Monster بــا
 H u n t e r بپردازیــم  World

اگــر  را  بــازی  ایــن  بتوانیــد  شــما  تــا 
خیــال  بــا  نکرده ایــد،  تجربــه  هنــوز 
بــازی خریــداری  بــا چشــم  و  راحــت 

ببریــد. لــذت  آن  از  و  کــرده 

Monster Hunter World
شکارچیان کارکشته ی هیوال 

PC
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خــب ابتــدا بــا کلیشــه ای تریــن بخــش 
بــازی یعنــی داســتان شــروع کنیــم. 
 Monster Hunter بــا ایــن کــه بــازی
آفرینــی  نقــش  بــازی  یــک   World
بــازی   نــوع  ایــن  ســازندگان  و  اســت 
ــد داســتانی  ــالش مــی کنن ــرا ت هــا اکث
تعریــف  را  العــاده  فــوق  و  جــذاب 
از   Monster Hunter World کننــد، 
ایــن کار ســر بــاز زده و داســتان را تنهــا 
دســت آویــزی میکنــد تــا رونــد بــازی 
و  بیایــد  در  شــدن  تکــراری  از  کمــی 
البتــه بــازی بــاز در طــول رونــد گیم پلــی 
کمــی نیــز هــدف هــای مختلفــی بــرای 

خــود داشــته باشــد.
ــک گــروه  ــر ی ــت گ ــازی روای داســتان ب
اســت کــه در شــرف ورود بــه ســرزمین 
New World مــورد حملــه ی هیوالیــی 
بــه نــام زورا مگــداروس قــرار میگیرنــد 
در  شــما  میشــوند.  جــدا  هــم  از  و 
تــا  کنیــد  تــالش  بایــد  میــان  ایــن 
ــاره در مقــر اصلــی فرماندهــی  دوب
شــکارچیان دور هــم جمــع شــوید 
نابــودی  بــرای  نیــز  ادامــه  در  و 
ایــن هیــوال تــالش کــرده و برنامــه 
ریــزی کنیــد. شــاید جالــب باشــد 
مراحــل  تمامــی  بدانیــد  کــه 
بــازی تقریبــا بــه شــکار هیــوال 
از  خبــری  داردو  اختصــاص 
ــن  ــرا در ای داســتانی جــذاب و گی
بــازی نیســت. نکتــه ی ضعیف تــر در 
ایــن بــازی آن اســت کــه شــکار بعضــی 
هیوالهــای بــازی بســیار ســخت تــر از 
شکســت دادن هیــوالی اصلــی و پایــه 
زورا مگــداروس  یعنــی  ای داســتان، 

اســت.
در ایــن میــان، نمــی  تــوان بــه بخــش 
داســتانی بــازی خــرده نگرفــت. شــاید 

اصــال  بــازی  کــه  بگوییــد  خــود  بــا 
را  پیچیــده  داســتانی  روایــت  قصــد 
نــدارد، پــس ضعــف در داســتان نیــز 
محســوب  بــازی  هــای  ضعــف  جــزو 
نمیشــود. امــا اگــر بخواهیــم منتقدانــه 
نــگاه  قضیــه  بــه  روراســت  کامــال  و 
قســمتی  بــازی  کــه  زمانــی  کنیــم، 
جــا  خــود  در  را  »داســتان«  نــام  بــه 
میدهــد، بایــد بــه آن اهمیــت دهــد. 
 Monster Hunter World بــازی 
بخــش  حضــور  بــدون  میتوانســت 
داســتانی نیــز همیــن رونــد گیــم پلــی 
ــز  ــد و همیــن جذابیــت را نی را طــی کن
در  را  داســتان  ولــی  باشــد،  داشــته 
خــود جــا داد و بــدون شــک، در ایــن 
چــه  اســت.  کــرده  کاری  کــم  حیطــه 
عناویــن بزرگــی بــوده انــد کــه قصــد 
روایــت داســتانی پیچیــده را نداشــتند، 
بــه  جزئیــات  بــا  و  زیبــا  چنــان  ولــی 
ای  خــرده  هیــچ  کــه  پرداختنــد  آن 
ــارز  ــال ب ــان گرفــت. مث ــه آن ــوان ب نمیت
ایــن موضــوع را میتــوان ســاخته هــای 
 Souls اقــای میازاکــی از جملــه ســری
و البتــه بــازی Bloodborne دانســت. 
داســتانی  کــه  ایــن  بــا  عناویــن  ایــن 
عمــق  بــه  اگــر  ولــی  دارنــد،  گنــگ 
جزئیــات داســتان و شــخصیت هــای 
آنــان دقــت کنیــد، کامــال اهمیــت و 
تالشــی کــه ســازندگان بــرای بخــش 
داســتانی بــازی قائــل بــوده انــد را درک 

میکنیــد.
 Monster Hunter بــازی  نهایــت،  در 
ســاعت   ۵۰ الــی   ۴۰ حــدود   World
بخــش داســتانی دارد کــه بــه احتمــال 
خیلــی زیــاد شــما بــه کلــی در میانــه ی 
داســتان آن را فرامــوش کــرده و تنهــا 

بــه انجــام ماموریت هــا بپردازیــد.



بــه  بگذریــم،  کــه  داســتانی  بخــش  از 
بــازی  مهمتریــن و جــذاب تریــن بخــش 
میرســیم:   Monster Hunter World
گیم پلــی. اگــر بخواهیــم از ابتــدا شــروع 
چنیــن  بــازی  گیم پلــی  اســاس  کنیــم، 
ــد تــالش  نهــاده شــده اســت کــه شــما بای
کنیــد یــک هیــوال را شــکار کنیــد، از جســد 
او وســایل مــورد نیــاز خــود را جمــع آوری 
بــرای خــود  آنــان،  بــه وســیله ی  و  کنیــد 
بتوانیــد  تــا  ســاخته  بهتــر  زره  و  ســالح 
هیوالهــای قــوی تــری را شکســت دهیــد. 
ــازی چنیــن اســت،  اســاس کل گیم پلــی ب
ولــی شــیوه ی هــر ماموریــت و هیوالهــای 
بــازی هســتند کــه بــازی را چنــان جــذاب 
میکننــد کــه بــه هیــچ وجــه بــه شــما حــس 
تکــراری بــودن نمیدهنــد. در بــازی بیــش 
از ۱۴ نــوع ســالح وجــود دارد کــه هــر یــک 
از آنــان حســی کامــال متفــاوت بــه شــما 
کــدام  هیــچ  بــا  کــردن  بــازی  و  میدهــد 
در  نیســت.  دیگــری  بــه  شــبیه  انــان،  از 
ــن  ــه تمامــی ای اصــل، در ادامــه نگاهــی ب
۱۴ ســالح خواهیــم انداخــت و توضیحــی 
کوتــاه در رابطــه بــا هــر یــک از آنــان نیــز 
نگاهــی  ان  از  قبــل  امــا  داد.  خواهیــم 
بــه دشــمنان بــازی کــه همــان هیوالهــا 
هســتند بیندازیــم. در بــازی شــاهد انــواع 
و اقســام مختلفــی از هیوالهــا، از بــزرگ 
ــد  ــا یخــی، تن ــا کوچــک، آتشــی ی ــه ت گرفت
ــا ســنگین و کنــد و در نهایــت بــی  و فــرز ی
کلــه و لجــوج یــا باهــوش هســتیم. جالــب 
ایــن  مصنوعــی  هــوش  کــه  اســت  آن 
ــان واقعــی کار شــده اســت،  هیوالهــا چن
کــه شــما واقعــا احســاس می کنیــد کــه بــا 
یــک هیــوالی واقعــی ســر و کلــه میزنیــد. 
هــر هیــوال نقــاط قــوت و ضعــف مربــوط 
آنــان  از  میتوانیــد  کــه  دارد  را  خــود  بــه 
بــرای شکســت دادن راحــت تــر و انجــام 
ماموریــت در زمــان کمتــر اســتفاده کنیــد.

شــما بایــد در ابتــدای مرحلــه و در چــادر 
ســازی  آمــاده  خودتــان،  بــه  مخصــوص 
انجــام  را  شــخصیتتان  بــرای  الزم  هــای 
انتخــاب  را  نیازتــان  دهیــد: ســالح مــورد 
کنیــد، لبــاس مــورد نیــاز را برداریــد، شــنل 
قابلیتــی  کــدام  هــر  کــه  مخصوصتــان 
را  خــود  کیــف  برداریــد،  را  دارنــد  خــاص 
بمــب،  ســالمتی،  هــای  آیتــم  از  ککلــو 
معجــون اســتقامت و ... کنیــد و ســپس 
بــه راه بیوفتیــد. هــر مرحلــه در یکــی از 
اتفــاق  بــازی  بــزرگ  و  بــاز  محیــط  چنــد 
می افتــد کــه شــما بایــد در ابتــدا در ایــن 
پیــدا  را  خــود  نظــر  مــد  هیــوالی  محیــط 
کنیــد. در مراحــل ابتدایــی بــازی بــه راحتــی 
می توانیــد هیــوال را بــه تنهایــی شکســت 
دهیــد، ولــی در مراحــل ســخت تــر، بــه 
هیــچ عنــوان روبــرو شــدن بــا هیوالهــای 
دوســتانتان،  حضــور  بــدون  و  بــزرگ 
ــز در  توصیــه نمیشــود. ایــن موضــوع را نی
نظــر داشــته باشــید کــه طــی کــردن مراحــل 
بــازی بــه همراتــه دوســتانتان، چندیــن و 
چنــد برابــر بیشــتر از حالــت تــک نفــره بــه 
العــاده  فــوق  و  داد  خواهــد  لــذت  شــما 
جدیــت  بــر  عــالوه  بــود.  خواهــد  عالــی 

بــازی، قطعــا اگــر بــا دوســتانتان بــازی را 
شــدیدا  لحظــات  شــاهد  کنیــد،  تجربــه 
کــه در کمتــر  بــود  خنــده داری خواهیــد 
عنوانــی بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد.

صحبــت از بــازی بــا دوســتان شــد، جالــب 
اســت کــه بدانیــد ایــن بــازی یــک سیســتم 
جدیــد بــرای Matchmaking ابتــداع کــرده 
بــه  را  بــازی  می توانیــد  شــما  کــه  اســت 
ولــی  کنیــد،  شــروع  دوســتانتان  همــراه 
اســت،  محتمــل  بســیار  کــه  همان طــور 
شــاید در میانــه ی مبــارزه، اینترنــت شــما 
قطــع شــود یــا بــه هــر دلیلــی نتوانیــد بــازی 
در  دهیــد.  ادامــه  آنالیــن  صــورت  بــه  را 
حالــت عــادی و در هــر بــازی دیگــری، شــما 
ــاب می شــوید و در  ــرون پرت ــه بی ــازی ب از ب
اصــل تمــام زحمــات شــما از بیــن می رونــد. 
ولــی در ایــن عنــوان، بــه صــورت خــود بــه 
خــود بــازی بــه حالــت افالیــن بــاز می گــردد 
ادامــه ی  راحتــی  بــه  می توانیــد  شــما  و 
مبــارزه ی خــود را داشــته باشــید و هیــچ 
نمی شــود.  هــدر  و  نشــده  تلــف  چیــزی 
ایــن موضــوع را نیــز در نظــر داشــته باشــید 
کــه بــه هیــچ وجــه اگــر بــا دوســتانتان ایــن 
نیســت  قــرار  می کنیــد،  تجربــه  را  بــازی 
شــما  انتظــار  در  آســان  تجربــه ای  کــه 
باشــد؛ چــرا کــه بــا اضافــه شــدن هــر نفــر 
ــر  ــازی قدرتمندت ــوالی ب ــم شــما، هی ــه تی ب
ــرای شکســت دادن  می شــود و کار شــما ب

ســخت تر. او، 
نــوار ســالمتی  بــازی، هیــچ  مبــارزات  در 
نشــده  طراحــی  بــازی  هیوالهــای  بــرای 
و شــما بایــد از روی حــرکات هــر هیــوال 
او را تشــخیص دهیــد.  میــزان ســالمتی 
در اصــل، اگــر مشــاهده کردیــد کــه یــک 
هیــوال کمــی گیــج میزنــد، لنــگان لنــگان 
راه میــرود، حمالتــش بــه خطــا میــرود و یــا 
ــد قســمت هــای مختلــف  ــن کــه میبینی ای
بدنــش جــدا شــده اســت، یعنــی ایــن کــه 
بــه  کــم  کــم  و  ایــد  آمــده  را درســت  راه 
آخــر مرحلــه نزدیــک شــده ایــد. در انتهــا 
نیــز زمانــی کــه هیوالهــا مشــاهده کننــد 
کــه در مقابلــه بــا شــما شانســی ندارنــد، 
ــه  ــه الن ــرار کــرده و ب ــد کــه ف تــالش میکنن
را  انــان  بایــد  شــما  برونــد.  ی خودشــان 
تعقیــب کــرده و یــک فــاز مبــارزه نیــز در 
النــه ی مخصــوص بــه هــر هیــوال ادامــه 

پیــدا خواهــد کــرد.
بــه  گیرانــه  اگــر بخواهیــم کمــی ســخت 
اقــرار  بایــد  کنیــم،  نــگاه  بــازی  گیم پلــی 
کــرد کــه بعضــا شــاهد آن هســتیم کــه 
حمــالت شــما بــا ایــن کــه بــه هــدف نزدیــک 
هســتید، ولــی بــه ان برخــورد نمیکننــد. 
بــرای حمالتــی کــه  ایــن مــورد می توانــد 
دارنــد  را  ضربــات  از  طوالنــی  ســیر  یــک 
کــه  حمالتــی  یــا  و  نمیشــوند  متوقــف  و 
توســط ســالح ســنگین انجــام میشــوند و 
ــدارد،  ــی متوقــف کــردن آن وجــود ن توانای

دردســر ســاز باشــد.
از طرفــی دیگــر، سیســتم ســاخت و ســاز 
هیــچ  بــدون  کــه  دارد  وجــود  بــازی  در 
اســت. شــما  العــاده  فــوق  بزرگ نمایــی، 
از ضعیــف تریــن حالــت ممکــن بــرای هــر 
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و  میکنیــد  شــروع  زرهــی  یــا  ســالح 
رفتــه رفتــه بایــد مــدل هــای قــوی تــری 
را بســازید. هــر زره چندیــن و چنــد بــار 
میتوانــد ارتقــا یابــد و قــوی تــر شــود 
و همیــن مــورد میتوانــد بــه شــما در 
از  بکننــد.  شــایانی  کمــک  مبــارزات 
طرفــی دیگــر ســالح هــای شــما نیــز 
ارتقــا  میتواننــد  کــه  ایــن  بــر  عــالوه 
یابنــد، میتوانیــد مــدل هــای خاصــی 
اگــر  نیــز بســازید. یعنــی  را  آنــان  از 
شمشــیر خــود را بــه حــدی رســانده 
فعــال  میکنیــد  فکــر  کــه  ایــد 
مدلــی قــوی تــر از آن 
ممکــن  شــما  بــرای 
نیســت و هیوالیــی 
روبــروی  کــه 
قــرار  شــما 
نیــز  دارد 

مثــال 
بــه 

یــخ، 
 ، تــش آ

بــرق  و  رعــد 
عنصــر  هــر  یــا  و 
ضعــف  دیگــری 
میتوانیــد  دارد، 

همــان  از  مــدل  یــک 
ــا توانایــی  شمشــیر را ب
ــد نظــر خــود  عنصــر م
بســازید. همیــن مــورد 
باعــث میشــود بحــث 
بــه  بــازی  تاکتیــکال 

شــما  و  بیایــد  ی چشــم  ا بــر
ــا هــر هیوالیــی تنهــا از یــک  مقابلــه ب

نکنیــد. اســتفاده  ســالح 
پــس اگــر بخواهیــم یــک جمــع بنــدی 
داشــته  گیم پلــی  از  کوتــاه  و  کلــی 
باشــیم، شــما در ابتــدا بایــد در محیــط 
بــازی بــه دنبــال ســرنخ هایــی از وجــود 
هیــوالی مــورد نظــر بگردیــد، او را پیــدا 
کنیــد، ســالخی اش کــرده و ســپس 
ــد. در ادامــه عــالوه  ــگاه برگردی ــه پای ب
ــز در  ــر توضیــح ســالح هــا، کمــی نی ب
رابطــه بــا هیوالهــا و سیســتم هــوش 
شــما  بــا  آنــان  برخــورد  و  مصنوعــی 
صحبــت میکنیــم کــه کامــال از تمامــی 
ــه هــای گیم پلــی آگاهــی داشــته  جنب

باشــید.
صحبــت  بــازی  هیوالهــای  از  ابتــدا 
هــای  ســالح  بــه  ســپس  و  کنیــم 
مــورد اســتفاده توســط هــر شــکارچی 
هیوالهــا،  حیطــه ی  در  بپردازیــم. 
بایــد اقــرار کــرد کــه ســازندگان یکــی 
از برتریــن کارهــای ممکــن را انجــام 
داده انــد و طیــف وســیعی از دشــمنان 
در  دیده انــد.  تــدارک  شــما  بــرای  را 
دســته  دو  کلــی  صــورت  بــه  بــازی 

و  بــزرگ  بــه  کــه  دارد  وجــود  هیــوال 
کوچــک تقســیم میشــوند. هیوالهــای 
ــرای  ــدان مشــکلی ب ــد چن کوچــک نبای
شــما بــه وجــود آورنــد و مبــارزه بــا آنان 
ــا و در بدتریــن حالــت، حــدود ۱  نهایت
دقیقــه طــول میکشــد. امــا هیوالهــای 
جداگانــه  حســاب  کامــال  تــر  بــزرگ 
ــم یــک دســته  ــد. اگــر بخواهی ای دارن
بــزرگ  از هیوالهــای  تقریبــی  بنــدی 
ــان  ــوان آن ــازی داشــته باشــیم، می ت ب
را بــه هیوالهــای پرنــده ماننــد، مبــارز، 
هیوالهایــی  ماننــد،  ماهــی  ســمی، 
نهایــت،  در  و  پــرواز  قابلیــت  بــا 
اژدهاهــای بــزرگ و خــاص یــا الــدر 

دراگــون هــا تقســیم کــرد.
ــواع  ــا ان پــس مشــاهده میکنیــد کــه ب
زیــادی از هیوالهــا روبــرو هســتید و 
ــه صــورت میانگیــن، در هــر دســته  ب

از هیوالهــا شــاهد حضــور ۳ یــا 
۴ هیــوالی مختلــف هســتیم. 
ماننــد،  پرنــده  هیوالهــای 

همــان طــور کــه از نامشــان 
اســت،  پیــدا 

شــبیه  ظاهــری 
دارنــد  پرنــده  بــه 
توانایــی  ولــی 
پــرواز بــه صــورت 

ندارنــد. بلنــد  را  مــدت 
ایــن هیوالهــا در ابتــدای بــازی بــه 
زیــاد اعصــاب شــما  احتمــال خیلــی 
را خــرد خواهنــد کــرد ولــی بــا کمــی 
بــر  میتوانیــد  راحتــی  بــه  پیشــروی، 
مبــارز،  دســته ی  کنیــد.  غلبــه  آنــان 
هســتند  هیوالهایــی  از  دســته  آن 
قابلیت هــای  اســاس  بــر  کامــال  کــه 
بــازی  در  حملــه  و  دفــاع  فیزیکــی 
هیــچ  بــدون  شــده اند.  داده  قــرار 
در  موجــود  هیوالهــای  اســتثنایی، 
حملــه ی  قــدرت  دارای  دســته  ایــن 
شــگفت  قدرتــی  و  بــاال  دفــاع  بــاال، 
انگیــز هســتند. دســته ی مربــوط بــه 
کمتــر،  قــدرت  ســمی،  هیوالهــای 
دفــاع کمتــر ولــی ســرعت بــه مراتــب 
باالتــری از هیوالهــای دســته ی مبــارز 
دارنــد. ایــن هیوالهــا حمالتشــان بــی 
رحمانــه اســت و ممکــن اســت شــما 
قــدرت حمالتتــان  یــا  کنــد  را ســمی 
را کاهــش دهــد. بعضــی از ضربــات 
خــط  کــه  میشــود  باعــث  نیــز  آنــان 
کاهــش  نصــف  بــه  شــما  ســالمتی 
ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  بایــد  و  یابــد 
هیوالهــا شــیوه ی مبــارزه ی مناســبی 

کنیــد. انتخــاب 
قابلیــت  کــه  هیوالهایــی  دســته ی 
پــرواز دارنــد، از جملــه ســخت تریــن، 
خشــن تریــن، ترســناک تریــن و البتــه 
هســتند  هیوالهایــی  تریــن  جــذاب 
کــه شــما میتوانیــد در ذهنتــان تصــور 
کنیــد. ایــن موضــوع بــه حــدی اســت 
ــه  ــه احتمــال ۹۰ درصــد، ب کــه شــما ب
هیــچ عنــوان نتوانیــد بعضــی از ایــن 
هیوالهــا را بــه تنهایی شکســت دهید 
و حتمــا بــه تیمــی بــا تجربــه و قدرتمند 
نیــاز داریــد. بــه شــخصه بایــد اقــرار 
کنــم کــه نابــودی ایــن هیــوال هــا بــا 
ایــن کــه گاهــی اوقــات بیــش 

ــه نظــر  از حــد ســخت ب
میرســد، ولی 

ب  ا جــذ
بــازی  بخــش  تریــن 

بــرای مــن بــود.
در نهایــت و زمانــی کــه بــه اواخــر 
داســتان بــازی برســید، اژدهاهایــی 
در بــازی پدیــدار میشــوند کــه بــه کلــی 
هــم  بــه  را  شــما  محاســبات  تمــام 
قدتمنــد،  اژدهاهــا،  ایــن  میریزنــد. 
قــوی، بعضــا ســمی، بــا قــدرت دفــاع 
ــی رحــم هســتند.  ــاال و ب و حملــه ی ب
البتــه موقعیــت آنــان نیــز کامــال بــه 
بعضــی  یعنــی  اســت؛  آنــان  نفــع 
اوقــات بایــد بــا اژدهایــی مبــارزه کنیــد 
ــار مــواد  کــه در اعمــاق زمیــن و در کن
حضــور  صــرف  دارد.  حضــور  مــذاب 
شــما در کنــار مــواد مــذاب از ســالمتی 
شــما میکاهــد و شــما بایــد بــرای ایــن 
خــاص  هــای  معجــون  از  موقعیــت 

اســتفاده کنیــد.
هیوالهــا،  بخــش  در  نهایــت  در 
ســازنده  تیــم  کــه  کــرد  بیــان  بایــد 
و  داده  انجــام  العــاده  خــارق  کاری 
بــدون شــک، تــا ســال هــا در خاطــر 
 Monster بــازی  کــه  می مانــد  همــه 
Hunter World چــه طیــف وســیعی 
ــا چــه هــوش مصنوعــی  از هیوالهــا ب

داشــت. واقعــی  و  جالــب 
پــس از ایــن کــه توضیــح کوتاهــی در 
دادیــم،  بــازی  هیوالهــای  بــا  رابطــه 
بــازی  ســالح های  بــه  نیــز  کمــی 
بپردازیــم. در بــازی بــه صــورت کلــی 
۱۴ نــوع اســلحه وجــود دارد کــه شــما 
ــه حــد  ــان ب ــوع آن ــد ن ــد در چن میتوانی
خوبــی از مهــارت دســت پیــدا کنیــد 
ــه حــد  ــان ب ــه در یکــی از آن ــن ک ــا ای ی

برســید. اســتادی 
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ــا حمــالت  ــی ب ــدارد، ول ــی ن ــا ایــن کــه ســرعت باالی ــازی، Great Sword اســت. ایــن اســلحه ب ــد تریــن اســلحه هــای ب یکــی از قدرتمن
ــازه  ــه ت ــرای کســانی اســت ک ــن انتخــاب هــا ب ــد، یکــی از بهتری ــه دشــمن وارد میکن ــه ب ــا هــر ضرب ــه ب ــادی ک ــه ی زی ــد و صدم قدرتمن
میخواهنــد بــه بــازی وارد شــوند. البتــه ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــد کــه بــا اســتفاده از ایــن اســلحه، قابلیــت دفــاع شــما بــه شــدت 
پاییــن آمــده و تحــرک باالیــی در زمیــن مبــارزه نخواهیــد داشــت. همچنیــن در میــان وارد کــردن یــک ضربــه نیــز نمیتوانیــد آن را کنســل 

کنیــد و احتمــال برخــورد ضربــه ی حریــف بــه شــما بســیار بــاال اســت.

ایــن ســالح بــرای آن دســته از افــرادی مناســب اســت کــه بــرای اولیــن بــار می خواهنــد عنوانــی بــا چنیــن ســبکی را شــروع کننــد و آشــنایی 
زیــادی بــا ســبک مبــارزات ندارنــد. شــما بــا اســتفاده از ایــن ســالح، شمشــیری در یــک دســت و ســپری در دســت دیگــر خــود خواهیــد 
داشــت. قــدرت تحــرک نســبتا خــوب یکــی از مزایــای ایــن ســالح محســوب می شــود و قــدرت دفــاع عــالوه بــر حملــه، از ویژگی هــای بــارز 
ایــن ســالح اســت. خاص تریــن ویژگــی مربــوط بــه Sword & Shield، آن اســت کــه شــما بــدون قــالف کــردن ســالح خــود می توانیــد از 

آیتم هــای مختلــف اســتفاده کنیــد کــه بــرای دیگــر ســالح ها، ایــن مــورد امکان پذیــر نیســت.

ایــن ســالح را می تــوان حــد وســطی از دو ســالح Great Sword و Dual Blades دانســت، چــرا کــه Long Sword از ســرعت باالتــری 
نســبت بــه Great Sword برخــوردار اســت ولــی از فاصلــه ی دورتریــن نســبت بــه ان می تــوان بــه دشــمن حملــه کــرد. از طرفــی دیگــر، 
ایــن ســالح از Dual Blades آســیب بیشــتری بــه دشــمن وارد می کنــد. پــس بــا ایــن حســاب، بــا یــک ســالح، بــا بــرد بــاال و ســرعت و 

آســیب نســبتا خــوب روبــرو هســتیم کــه بــرای بازیکنانــی کــه قصــد دارنــد صرفــا در خــط حملــه بــازی کننــد، مناســب اســت.

یکــی از عجیب تریــن ســالح هایی کــه تــا کنــون در تمــام عمرتــان دیده ایــد، همیــن Hunting Horn اســت. در اصــل حتــی شــاید بتــوان 
نــام ســالح را از او گرفــت چــون خاصیــت حملــه و تهاجمــی نــدارد. شــما بــا اســتفاده از ایــن ســالح، می توانیــد یکــی از مفیدتریــن 
افــراد تیــم باشــید، ولــی نــه در خــط حملــه. شــما بایــد در زمیــن مبــارزه باشــید و آهنــگ بزنیــد! درســت اســت! شــما بــا ایــن ســالح بایــد 
آهنگ هایــی را بنوازیــد کــه هــر کــدام خاصیتــی جــذاب و جداگانــه دارنــد: یــک آهنــگ نــوار ســالمتی دوســتانتان را تقویــت می کنــد، یــک 
آهنــگ ضربــات آنــان را قدرتمندتــر می کنــد، یــک آهنــگ روی حریــف تاثیرگــذار اســت و ... . شــاید ایــن ســالح بــرای مقابلــه بــا دشــمنان 

چنــدان مناســب نباشــد، ولــی حضــور آن در هــر تیــم حرفــه ای الزامــی و کامــال بــه جــا اســت.

ایــن ســالح بــرای آن دســته از بازیکنانــی ســاخته شــده کــه ســرعت را بــه همــه  چیــز ترجیــه می دهنــد. کافــی اســت طعــم ســرعت را بــا 
ایــن ســالح بچشــید، تــا متوجــه شــوید کــه شــاید یــک شــکارچی ســریع و ســرعتی، کابــوس هــر شــب هیوالهــای بــازی می توانــد باشــد. 
میــزان آســیبی کــه شــما بــا هــر ضربــه بــه دشــمن وارد می کنیــد اصــال بــاال نیســت، ولــی ایــن مــورد را در ذهــن داشــته باشــید کــه شــما 
ممکــن اســت بتوانیــد در ۵ ثانیــه، بیــش از ۱۵ الــی ۲۰ ضربــه بــه هــدف خــود بزنیــد و همیــن کثــرت تعــداد ضربــات، آســیب کــم ســالح 
را برطــرف می کنــد. در مجمــوع، اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه شــکارچی باشــید کــه مــدام در حــال حرکــت بــوده و بــه ســرعت حمــالت 

خــود را وارد می کنــد، ایــن ســالح مخصــوص شــما اســت.

از Hammer می تــوان بــه عنــوان قدرتمندتریــن ســالح بــازی یــاد کــرد. ســالحی کــه بــا وجــود ســرعت پاییــن و بــرد بســیار کــم، ضرباتــی 
بــه هیوالهــا وارد می کنــد کــه در بعضــی شــرایط )اگــر ضربــه بــه ســر هیوالهــا وارد شــود( می توانــد کامــال آنــان را گیــج کنــد و بــرای هــم  
تیمی هایتــان زمــان مناســبی بــرای حملــه ی همــه جانبــه فراهــم کنــد. دقــت داشــته باشــید کــه هماننــد دیگــر ســالح هایی کــه ســرعت 
پایینــی دارنــد، در هنــگام وارد کــردن ضربــات، شــما کامــال آســیب پذیر هســتید و اســتفاده از ایــن ســالح بــه زمان بنــدی دقیــق و مهــارت 

بــاال نیــاز دارد.

Great Sword

Dual Blades

Hammer

Sword & Shield

Long Sword

Hunting Horn
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ایــن ســالح جــزو آن دســته از ســالح هایی محســوب می شــود کــه افــراد محتــاط بــه ســراع آن می رونــد. Lance Weaponبــرد بســیار 
خوبــی دارد و آســیب بســیار زیــادی بــه دشــمن وارد می کنــد. ایــن مــوارد بــه کنــار، بــا اســتفاده از Lance Weaponشــما می توانیــد 
بیشــترین میــزان دفــاع را بــه وســیله ی ســالحتان داشــته باشــید، یعنــی همزمــان هــم یــک ســالح فوق العــاده در اختیــار داریــد و در عیــن 
حــال، بــرای دفــع حمــالت حریــف امادگــی الزم را داریــد. بــدون شــک، Lance Weaponبــرای بازیکنــان تاکتیکــی بســیار ایــده ال اســت.

یکــی از اســتایلیش تریــن و خفــن تریــن اســلحه های بــازی، Switch Axe اســت. شــما بــا اســتفاده از ایــن ســالح، در اصــل از ۲ ســالح 
اســتفاده می کنیــد: یــک تبــر و یــک شمشــیر کــه در هــر زمــان کــه بخواهیــد، می توانیــد بــا یــک حرکــت جالــب، میــان آنــان ســوییچ کنیــد. 
از مزایــای ایــن اســلحه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد کومبوهــای طوالنــی و نســبتا آســانی دارد و گزینــه ی مناســبی بــرای افــراد تــازه کار 
محســوب می شــود. حالــت تبــر، بــرای حمــالت قدرتــی و کنــد طراحــی شــده و در صــورت نیــاز، شــما می توانیــد بــا شمشــیر، حمالتــی بــه 

مراتــب ضعیف تــر ولــی ســریع تری را وارد کنیــد.

از ایــن ســالح بــه عنــوان جــذاب تریــن ســالح از نظــر بصــری یــاد می شــود. شــما می توانیــد در هــز زمانــی کــه بخواهیــد چــوب نیــزه ماننــد 
خــود را بــر زمیــن بزنیــد و بــه هــوا بپریــد، ســپس در میــان زمیــن و آســمان، رگبــاری از ضربــات ســریع را بــه هیوالیــی کــه قصــد کشــتن او 
را داریــد وارد کنیــد. شــما در اصــل بــا اســتفاده از ایــن ســالح، دائمــا در حــال حرکــت هســتید و حرکــت، ســرعت و دقــت، کلیدواژه هــای 
مهــم اســتفاده از ایــن ســالح هســتند. شــما همچنیــن یــک حشــره نیــز در اختیــار خــود داریــد کــه در حیــن مبــارزه، از بــدن هیــوال بــرای 

شــما اجزایــی را جــدا می کنــد و قابلیت  هــای خاصــی را بــه شــما می بخشــد.

ــا اســتفاده از ایــن ســالح می توانیــد از فاصلــه ی دور، بــه حریــف  ایــن اســلحه هماننــد تفنــگ هــای امــروزی اســت. در اصــل، شــما ب
شــلیک کــرده و بــه او اســیب برســانید. شــما هنــگام اســتفاده از Light Bowgun، قابلیــت باالیــی در حرکــت در زمیــن مبــارزه داریــد و 
اصــال حــس کنــد بــودن بــه شــما دســت نمی دهــد. از طرفــی دیگــر ولــی قابلیــت دفــاع کــردن بــرای شــما بــه کلــی وجــود نخواهــد داشــت 

و لگــد اســلحه نیــز کمــی آذیــت کننــده خواهــد بــود.

ایــن ســالح کمــی از Lance کــه در ادامــه توضیــح می دهیــم، قــدرت بیشــتری دارد ولــی بــه همــان میــزان، دفــاع کمتــری را بــه شــما 
ارائــه می دهــد. عــالوه بــر نیــزه ی بلنــدی کــه تنــه ی اصلــی ســالح را تشــکیل می دهــد، تفنگــی نیــز بــر ســر اســلحه ی شــما وجــود دارد 
کــه می توانــد برتــری خوبــی بــرای شــما در مبــارزات باشــد.  بــرای اســتفاده از ایــن ســالح، بــه نســبت دیگــر ســالح های بــازی، بایــد زمــان 
بیشــتری را صــرف کنیــد ولــی زمانــی کــه بــه مرحلــه ی تســلط کامــل بــرروی Gunlance Weapon برســید، مطمئــن باشــید کــه حتــی کار 

الــدر دراگون هــا هــم در مقابلــه بــا شــما ســخت خواهــد بــود.

تیــر و کمــان از ابتدایــی تریــن اســلحه های بــازی اســت کــه در اوایــل بــازی کمــی ضعیــف، ولــی بــا پیشــرفت و تجهیــز آن، می توانیــد 
یکــی از مهلک تریــن ســالج های ممکــن را تجربــه کنیــد. تیرهــای ایــن اســلحه نامحــدود اســت و بــه واســطه ی حملــه از راه دور، نســبتا 
امنیــت خوبــی بــرای بازی بــاز وجــود دارد. عــالوه بــر تیرهــای عــادی، انــواع و اقســام بســیار بســیار زیــادی از تیرهــای مختلــف را می تــوان 
ســاخت کــه هــر کــدام یــک مزیــت منحصــر بــه فــرد دارنــد. همچنیــن بــا اســتفاده از تیرهــای قدرتــی و نشــانه گرفتــن نقــاط ضعــف یــک 

هیــوال، می توانیــد از راه دور، آســیب بســیار زیــادی بــه دشــمن وارد کنیــد.

مــدل قوی تــر اســلحه ی پیشــین اســت، بــا همــان نــوع طراحــی و بــا تفاوت هایــی خــاص. بــرای مثــال، شــما اکنــون کند تــر حرکــت 
می کنیــد، کندتــر تیرانــدازی می کنیــد و همــان لگــد زیــاد را نیــز تجربــه خواهیــد کــرد، ولــی بــه مراتــب آســیب بیشــتری بــه دشــمن وارد 
می کنیــد، قابلیــت دفــاع در بعضــی مواقــع بــرای شــما وجــود دارد و بــرد بســیار باالیــی نیــز بــرای ایــن اســلحه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
اگــر بخواهیــم کمــی اغــراق امیــز صحبــت کنیــم، کســانی کــه می خواهنــد بــازی را بــه Call of Duty تبدیــل کننــد، بایــد از ایــن اســلحه 

اســتفاده کننــد.

اســلحه ی Charge Blade تقریبــا شــبیه مــورد قبلــی اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه شــما بــرای اســتفاده از حالــت تبــر، بایــد ابتــدا بــا حالــت 
شمشــیر، نــواری را پــر کنیــد و ســپس بــا ســوییچ بــه حالــت تبــر اســلحه، می توانیــد حمالتــی قدرتمنــد، بی رحمانــه و شــدید را بــه دشــمن 
وارد کنیــد. البتــه کــه جلوه هــای گرافیکــی مربــوط بــه حملــه ی تبــر مخصــوص اســلحه ی Charge Blade نیــز جــزو جذابیت هــای جالــب 
ان بــه شــما مــی رود. از مزایــای ایــن اســلحه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد کــه در حالــت شمشــیر، شــما یــک ســپر نیــز داریــد کــه قابلیــت 
دفــاع شــما را افزایــش می دهــد، ســپس بــا چســباندن ســپر و شمشــیر بــه یکدیگــر، ســالح شــما تبدیــل بــه تبــر شــده و هیــوالی بخــت 

برگشــته بــه احتمــال زیــاد بایــد از زمیــن مبــارزه فــرار کنــد.

Lance Weapon

 Switch Axe

Insect Glaive

Light Bowgun
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Bow

Heavy Bowgun
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در مجمــوع، بخــش گیم پلــی بــازی 
را می تــوان دقیقــا بخشــی دانســت 
از  ارائــه ی طیــف وســیعی  بــا  کــه 
و  جالــب  باهــوش،  هیوالهــای 
بــه  منحصــر  ســالح های  متنــوع، 
فــرد و جــذاب، سیســتم مبــارزات 
نهایــت،  در  و  کننــده  ســرگرم 
سیســتم ســاخت و ســاز محشــر و 
گســترده، بهتریــن تجربــه ی ممکــن 
نقش آفرینــی  بــازی  یــک  از  را 
و  ارائــه می دهــد  بــه شــما  ژاپنــی 
بــدون شــک صدهــا ســاعت شــما را 

کــرد. خواهــد  ســرگرم 
ســراغ  بــه  گیم پلــی،  از  پــس 
برویــم.  بــازی  گرافیکــی  بررســی 
دو  در  می تــوان  را  بــازی  گرافیــک 
بعــد فنــی و هنــری بررســی کــرد. 
ابتــدای گرافیــک فنــی بــازی را نقــد 
 Monster Hunter بــازی  کنیــم. 
از  یکــی  نمی خواهــد   World
واقع گرایانه تریــن بازی هــای نســل 
جلوه هــای  نمی خواهــد  باشــد، 
بصــری آن بــا فیلــم اشــتباه گرفتــه 
شــوند، ولــی می خواهــد در حیــن 
مبــارزات، شــما هیــچ افــت فریمــی 
را تجربــه نکنیــد، هیــچ فریز شــدنی 
و  باشــد  نداشــته  وجــود  بــازی  در 
از کیفیــت خوبــی  نیــز  تکســچرها 

باشــند. برخــوردار 
ســازنده  اســتودیوی  حقیقــت،  در 
بــه خوبــی از پــس کار خــود بــر آمده 
اســت. شــما حتــی اگــر از نزدیــک 
ــدن هیوالهــای  ــه پوســت و ب ــز ب نی
بــازی نــگاه کنیــد، بــه هیــچ وجــه 
بافت هــای بــی کیفیــت را مشــاهده 
نخواهیــد کــرد و ایــن موضــوع بــرای 
محیــط بــازی نیــز صــدق می کنــد. 
نیــز  مبــارزات  حیــن  در  همچنیــن 
برخــالف ایــن کــه اکثــرا ۴ شــکارچی 
در بــازی حضــور دارنــد و هــر یــک 
بــا  نفــر،   ۴ ایــن  ســالح های  از 
افکت هــای بســیار رنگیــن، روشــن، 
همــراه  خیره کننــده  و  جــذاب 
اســت، هیــچ افــت فریــم و گیــری 
کیفیــت  نــدارد.  وجــود  بــازی  در 
عالــی  کامــال  نیــز  بــازی  زره هــای 
هســتند و در جــزء جــزء آنــان نیــز 
نهایــت دقــت بــرای طراحــی بــه کار 

رفتــه اســت.
ــه ایــن  ــوان ب ــرادی کــه می ن تنهــا ای
کــه  اســت  آن  کــرد،  وارد  بخــش 
اعضــای  از  بــدن شــما در بعضــی 
شــکار  کــه  هیوالهایــی  بــدن 
می کنیــد فــرو مــی رود؛ بــدان معنــا 
کــه زمانــی کــه شــما یــک  هیــوال را 
شــکار می کنیــد، کامــال آزاد هســتید 
کــه حتــی از درون بــدن او رد شــوید 
ــن  ــرای ای ــی ب ــچ ممانعت ــازی هی و ب
عمــل نــدارد. البتــه ایــن موضــوع 
حیطــه ی  در  نمی توانــد  اصــال 
و  کنــد  ایجــاد  تداخلــی  گیم پلــی 
سیســتم  در  بتوانــد  شــاید  حتــی 

جمــع آوری اعضــای بــدن هیوالهــا، 
بــه شــما کمــک کنــد.

بــازی  هنــری  گرافیــک  بخــش  در 
گالیــه  یــا  نقــد  بــرای  حرفــی  نیــز 
نظــر  هــر  از  بــازی  نــدارد.  وجــود 
کــه بخواهیــد، عالــی عمــل کــرده 
هیــچ  بــازی  هیوالهــای  اســت. 
کــدام شــبیه هــم نیســتند و طراحی 
هــر کــدام، منحصــر بــه فــرد و بــا 
توجــه بــه ویژگی هــای آنــان اســت. 
ســالح هایی در بــازی وجــود دارنــد 
در  کنــون  تــا  را  آنــان  شــبیه  کــه 
مشــاهده  دیگــری  عنــوان  هیــچ  
نکرده ایــد. محیــط بــازی نیــز اصــال 
بــرای شــما یکنواخــت نخواهد شــد؛ 
چــرا کــه اوال در بــازی محیط هــای 
متنوعــی از جملــه جنــگل، باطــالق، 
محیط هــای آبــی، یــخ زده و حتــی 
بــه  شــبیه  رویایــی  جنگل هایــی 
دیده ایــد   Avatar فیلــم  در  انچــه 
وجــود دارنــد. اکنــون، چرخــه ی روز 
و شــب و انــواع آب و هــوا را نیــز بــه 
بــازی اضافــه کنیــد تــا متوجه شــوید 
کــه بــه هیــچ عنــوان امــکان نــدارد از 
طراحــی محیــط حتــی بتوانیــد کمــی 

دل خــور شــوید.
اگــر  نیــز  صداگــذاری  نظــر  از 
بــازی  بــه  نکاهــی  بخواهیــم 
حیطــه ی  بــه  بایــد  بیندازیــم، 
موســیقی، صــدای شــخصیت ها و 
ــازی  البتــه هیوالهــا و ســالح های ب
مهم تریــن  از  یکــی  بــا  بپردازیــم. 
یعنــی  بــازی،  موفقیــت  عوامــل 
شــاید  کنیــم.  شــروع  موســیقی 
حــد  در  موســیقی هایی  بــازی 
 The Last of Us یــا   Witcher 3
صــورت  بــه  ولــی  باشــد،  نداشــته 
کامــل شــکا را جــذب می کنــد. در 
موســیقی هایی  شــاهد  مبــارزات، 
تنــد، خشــن و جــذاب هســتیم کــه 
افزایــش  را  شــما  خــون  آدرنالیــن 
در  دیگــر،  طرفــی  از  و  می دهنــد 
ــا در حــال گشــت  ــه تنه مواقعــی ک
بــازی  و گــذار هســتید، موســیقی 
آرام، دل نشــین و بســیار گوش نــواز 

اســت.
بخــش  صداگــذاری شــخصیت های 
صــوت  بــرای  چــه  نیــز  بــازی 
صــوت  بــرای  چــه  و  انگلیســی 
ژاپنــی، بســیار خــوب از اب درآمــده 
اســت و شــما بــه راحتــی می توانیــد 
ارتبــاط  بــازی  شــخصیت های  بــا 
بــازی  صداگــذاری  کنیــد.  برقــرار 
می رســد  خــود  اوج  بــه  زمانــی 
شــخصیت ها،  صداگــذاری  از  کــه 
هیوالهــای  صداگــذاری  بــه 
کــه  اســت  جالــب  برســیم.  بــازی 
تــک  تــک  بــرای  بدانیــد ســازندگن 
هیوالهــای بــازی، صدایــی جداگانــه 
هیــوال،  هــر  گرفته انــد.  نظــر  در 
را  خــود  بــه  مخصــوص  حــرکات 

25
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



طراحی عالی هیوالهای بازی
موسیقی و صداگذاری بی ظیر
گرافیک و طراحی محیط عالی

هوش مصنوعی هیوالها
وجود سالح های متنوع برای هر نوع سلیقه

داستان بازی به هیچ وجه قابل قبول نیست
بعضی ایرادات گرافیکی که البته در روند گیم پلی اصال به 

چشم نمی آیند

8.5

+-

دارد و هــر حرکــت مخصــوص نیــز 
صــدای مخصــوص بــه خــود را ایجاد 
می کنــد کــه هــر هیــوال را نســبت بــه 
دیگــری منحصــر بــه فــرد می کنــد. 
نعره هــای خیوالهــا همگــی باعــث 
می شــوند تــا شــخصیت شــما بــرای 
چنــد ثانیــه گیــج شــود، ولــی همیــن 
نعره هــا بــه قــدری حماســی و زیبــا 
طراحــی شــده و صداگــذاری خوبــی 
دارنــد کــه شــما اصــال از گیــج شــدن 
و  نشــده  ناراحــت  شــخصیتتان 

بــرد. لــذت خواهیــد  اتفاقــا 
همان طــور  نیــز  بــازی  ســالح های 
بســیار  کردیــد،  مطالعــه  کــه 
بــودن  فانتــزی هســتند و فانتــزی 
نیــز بــدون افکــت بصــری و البتــه 
معنــا  اصــال  خــوب،  صداگــذاری 

بــازی  گرافیــک  بخــش  در  نــدارد. 
بیــان کردیــم کــه هــر ســالح، بــرای 
انجــام حرکاتــی خــاص، جلوه هــای 
بصــری خاصــی نیــز دارد ولــی بایــد 
بدانیــد کــه همگــی ایــن حــرکات، 
جالــب  و  مشــخص  صدایــی  بــا 
یــا  و  قــدرت  کــه  شــده اند  همــراه 
شــما  بــه  را  حملــه  آن  ســرعت 
یــادآور می شــود. در حقیقــت، ایــن 
صداگــذاری بــه قــدری دقیــق انجــام 
شــده کــه شــما اگــر در بــازی تبحــر 
داشــته باشــید، حتــی بــا چشــمان 
بســته نیــز می توانیــد بگوییــد کــه 
دوســتتان چه ســالحی را در دســت 
دارد، چــه حملــه ای انجــام می دهــد 
بــه  آتــش(  و چــه عنصــری )مثــال 

ســالح او اضافــه شــده اســت.

26
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



همراه بازی، بازی همراه! 
نگاهی به برترین بازی های گوشی های هوشمند در سال ۱۳۹۸

بــا توجــه بــه گســترش خیره کننــده ی بــازار بازی هــای موبایــل، پیــدا کــردن 
بــه کار بســیار  عناوینــی کــه مطابــق ســلیقه و انتظــارات شــما باشــند، 
وقت گیــر و ســختی تبدیــل شــده اســت. حــال اگــر شــما هــم قصــد داریــد 
بخشــی از زمــان آزاد خــود را بــه تجربــه ی بازی هــای موبایــل اختصــاص 

دهیــد، مــا لیســتی از بهتریــن بازی هــای رایــگان ایــن پلتفــرم در ســال ۹۸ 
را بــرای شــما آمــاده کرده ایــم تــا بتوانیــد عنــوان مــورد نظــر خــود را راحت تــر 
ــه  ــد و ب ــه کرده ای ــن مختلفــی را تجرب ــون عناوی ــر تاکن ــد. پــس اگ ــدا کنی پی

دنبــال بــاز ی  متفاوتــی هســتید، در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید.

Call of Duty بــدون شــک یکــی از بزرگ تریــن آی پی هــای 
و  می شــود  محســوب  ویدئویــی  بازی هــای  صنعــت 
مهمــان  نیــز  گذشــته  در  مجموعــه   ایــن  این کــه  بــا 
 Call of Duty: امــا  اســت،  بــوده  موبایــل  پلتفرم هــای 
ــه نشــان می دهــد  ــازی فوق العــاده ای اســت ک Mobile ب
اکتیویــژن )Activision( و اســتودیوی Timi ایــن عنــوان 
ایــن  کرده انــد.  طراحــی  موبایــل  پلتفــرم  مخصــوص  را 
یعنــی دسترســی ســریع بــه حالت هــای مختلــف بــازی کــه 
می تــوان هرکــدام را در بازه هــای زمانــی طوالنــی یــا کوتــاه 
ــرل از طریــق صفحــه ی  ــه کــرد، در نظــر گرفتــن کنت تجرب

لمســی و ارائــه ی یــک سیســتم بتــل پــس کــه بازی بــاز را 
تشــویق می کنــد تــا هــر روز بــا تجربــه ی بــازی، آیتم هــا و 
آپگرید هــای متنوعــی را آزاد کــرده و حتــی در برخــی مــوارد 
بــرای بدســت آوردن آیتم هــای خــاص دســت در جیــب 
خــود کننــد. امــا می دانیــد چــه چیــزی عجیــب اســت؟ 
توســعه دهنــدگان توانســته اند تعــادل بســیار خوبــی را 
ایجــاد کننــد. همــه چیــز در  Call of Duty: Mobile بــه 
خوبــی کار می کنــد و ایــن بــازی از ســرگرم کننده تریــن 
عناویــن موبایــل محســوب می شــود و اصــالً نیــاز نیســت 

حتــی ذره ای بــرای آن هزینــه کنیــد.

بــا   Noodlecake اســتودیوی   Stickman Golf ســری 
و  ویژگی هــا  هرکــدام  کــه  متعــدد  نســخه های  انتشــار 
می دهنــد،  ارائــه  طرفــداران  بــه  را  بیشــتری  محتویــات 
گذشــته  ســال  چنــد  عناویــن  محبوب تریــن  از  یکــی 
بعــدی  دو  گلــف  بــازی  ایــن  می شــود.  محســوب 
بازی بــازان  و  اســت  شــده  طراحــی  موبایــل  مخصــوص 
ــد  ــد. چن ــذت ببرن ــد از آن ل ــور می توانن ــی و هاردک معمول
ســال پیــش، بخــش چندنفــره ی بــازی بســیار محبوب شــد 

و بــه نظــر می رســید تمــام بازی بــازان در حــال تجربــه ی 
آن بودنــد. پــس از ایــن اتفــاق، توســعه دهنــدگان متوجه 
ــه  ــد. ب ــذت بردن ــن بخــش ل ــادی از ای شــدند کــه افــراد زی
همیــن خاطــر، آن هــا تصمیــم گرفتنــد تــا یــک بــازی جدیــد 
ــرروی مســابقات چندنفــره ی آنالیــن  بســازند کــه کامــالً ب
 Golf Blitz ــام ــا ن ــازی را حــاال ب ــن ب متمرکــز باشــد. مــا ای
می شناســیم؛ عنوانــی کــه بــدون شــک یکــی از بهتریــن 

بازی هــای ورزشــی پلتفــرم موبایــل اســت.

بازی هــای  متفاوت تریــن  از  یکــی   Total Party Kill
یــک عنــوان  ایــن  موبایــل امســال محســوب می شــود. 
در ســبک معمایــی و پلتفرمــر اســت کــه ایــده ی بســیار 
هوشــمندانه ای دارد. شــما در نقــش یــک گــروه ســه نفــره 
یــک جادوگــر  یــک شــوالیه،  را تجربــه می کنیــد؛  بــازی 
بــه  و یــک تیرانــداز کــه هرکــدام توانایی هــای منحصــر 
ایــده ی  بــه آن  بیاییــد راجــع  را دارنــد. حــاال  فــرد خــود 
عجیــب و جالــب بــازی صحبــت کنیــم. بــرای اســتفاده 
از توانایی هــای خــاص ایــن شــخصیت ها و پشــت ســر 
افــراد  بایــد  بــازی، شــما  گذاشــتن چالش هــای متعــدد 
بــه شــکل های مختلفــی قربانــی کنیــد! اجــازه  را  خــود 
بدهیــد یــک مثــال بزنــم؛ می خواهیــد از یــک دیــوار بلنــد 

بــاال برویــد؟ از تیرانــداز خــود اســتفاده کــرده و بــا پرتــاب 
تیــر بــه یکــی از افــراد خــود و چســباندن او بــه دیــوار، 
بــرای خــود یــک ســکو بــرای بــاال رفتــن درســت کنیــد. 
ــد  ــور کنی ــد از روی یــک مســیر عب ــد می خواهی فــرض کنی
کــه تیغ هــای خطرناکــی بــرروی آن قــرار گرفتــه اســت. بــا 
اســتفاده از جادوگــر، یکــی از اعضــای گــروه را منجمــد 
کــرده و بــا اســتفاده از بلــوک منجمــد شــده، از روی مســیر 
عبــور کنیــد. بــازی پـُـر از ایــن چالش هــای متفــاوت اســت 
کــه هرکــدام نیــاز بــه راهــکار عجیبــی دارنــد. شــاید عجیــب 
باشــد امــا حــل کــردن معما هــای بــازی بــا ایــن راهکار هــای 

غیــر معمــول، بســیار ســرگرم کننــده اســت.

 

Golf Blitz

Total Party Kill

IOS پلتفرم: اندروید و | Timi Studios :سبک: اکشن تیراندازی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Noodlecake :سبک: ورزشی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Adventure Islands :سبک: پلتفرم معمایی | توسعه دهنده

مرصاد قدیری

27
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



28
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



ــب  ــی جال ــی ژاپن ــازی نقــش آفرین Another Eden یــک ب
بــرای موبایــل اســت کــه دو تــن از اعضــای معــروف تیــم 
 Chrono شــده ی  تحســین  عناویــن  دهنــده ی  توســعه 
بــرروی آن کار کرده انــد. آقــای   Xenogears Trigger و 
ماســاتو کاتو )Masato Kato( وظیفه ی نوشــتن داســتان 
یاســونوری  آقــای  و  داشــته  برعهــده  را   Another Eden
میتســودا )Yasunori Mitsuda( نیــز موســیقی های آن 
را ســاخته اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه بخــش زیــادی 
 Another Eden در Chrono Trigger از عناصر داســتانی
نیــز دیــده می شــوند.  ایــن بــازی دارای ســفر بــه زمان هــای 
مختلــف اســت و حتــی بــه برخــی از صحنه هــای داســتانی 
از   Another Eden می کنــد.  اشــاره   Chrono Trigger

نقــش  اســتاندارد  بازی هــای  از  باالتــر  کیفیــت،  نظــر 
آفرینــی موبایــل قــرار دارد. شــما می توانیــد بــا همراهــان 
و  پرداختــه  گــذار  و  گشــت  بــه  بــازی  دنیــای  در  خــود 
در  البتــه  دهیــد.  انجــام  را  مختلفــی  ماموریت هــای 
مقایســه بــا نســخه های کنســولی عناویــن ایــن ســبک، در 
این جــا شــاهد مکانیک هــای ســاده تری بــرای مبــارازات 
 Another Eden هســتیم. همچنیــن بایــد اشــاره کنیــم کــه
فاقــد مکانیــک انــرژی اســت؛ ایــن یعنــی شــما می توانیــد 
هــر چــه قــدر کــه می خواهیــد، بــازی کنیــد. قطعــاً اگــر 
کالســیک  ژاپنــی  آفرینــی  نقــش  عناویــن  طرفــداران  از 

ــد. ــازی را از دســت ندهی ــن ب هســتید، ای

دیگــر  ســاخته ی   ،Tiny Tower اورجینــال  بــازی 
NimbleBit، یکــی از عناویــن کالســیک پلتفــرم موبایــل 
از  لیســت  یــک  بخواهیــد  اگــر  می شــود.  محســوب 
کنیــد،  طراحــی  پلتفــرم  ایــن  بازی هــای  مهم تریــن 
بــود.  جــزو ۱۰ عنــوان اول خواهــد  Tiny Tower قطعــاً 
ایــن اســتودیو تاکنــون چندیــن نســخه ی فرعــی از اثــر 
پرطرفــدار خــود ســاخته اســت کــه از بیــن آن هــا حتمــاً 
بایــد بــه عنــوان ناموفقــی براســاس دنیــای جنــگ ســتارگان 
ــا این کــه ایــن بــازی توســط  ســاخته شــد، اشــاره کنیــم. ب
بــازی  شکســت  امــا  بــود،  نیافتــه  توســعه   NimbleBit

 LEGO باعــث شــد تــا مــردم ابتــدا نســبت بــه عنــوان جدیــد
Tower بدبیــن باشــند؛ چراکــه LEGO یکــی از مهم تریــن 
ایــن  طرفــداران  و  می شــود  محســوب  دنیــا  برند هــای 
ــف  ــازی ضعی ــک ب ــا شــاهد ی شــرکت دوســت نداشــتند ت
باشــند. حــاال کــه LEGO Tower در دســترس قــرار گرفتــه 
اســت، بــا اطمینــان کامــل می توانیــم بگوییــم کــه ایــن 
Tiny Tower را بهبــود  نــه تنهــا فرمــول موفــق  عنــوان 
داده و حتــی ویژگی هــای جدیــدی بــه آن اضافــه می کنــد، 
بلکــه بــه تنهایــی نیــز یکــی از بهتریــن عناویــن ســاخته 

LEGO محســوب می شــود. دنیــای محبــوب  از  شــده 

توســط  کــه  اســت  اســتراتژی  بــازی  یــک   Rebel Inc
توســعه دهنــدگان Plague Inc ســاخته شــده اســت. در 
ایــن بــازی، شــما کنتــرل رهبــر یــک کشــور درگیــر هــرج 
و مــرج را برعهــده داریــد. شــما بایــد بــا کمــک معرفــی 
برنامه هــای اجتماعــی، آماده ســازی ارتــش و مقابلــه بــا 
نیرو هــای شورشــی، پایــداری و امنیــت را بــه منطقــه ی 
بگوییــم  بــه شــما  بایــد  ابتــدا  بازگردانیــد. همیــن  خــود 
ــازی بســیار ســخت اســت و پیشــرفت در  ــک ب ــن ی کــه ای
آن اصــالً کار آســانی نیســت. شــما می توانیــد مرحلــه ی 
اول بــازی را در حالــت Casual بــازی کنیــد تــا خــود را بــا 

ســختی بــازی وفــق دهیــد، امــا بــرای رســیدن بــه مرحلــه ی 
بعــد، بایــد اولیــن مرحلــه را در حالــت Normal بــه پایــان 
برســانید کــه بســیار ســخت تر از حالــت Casual اســت. بــه 
هــر حــال، بــازی بســیار ســخت امــا در عیــن حــال راضــی 
ــگان دیگــری شــباهت  ــازی رای ــچ ب ــه هی ــده اســت و ب کنن
شــخصیت های  اختیــاری  خریــد  امــکان  البتــه  نــدارد. 
ــا در  ــول واقعــی وجــود دارد، ام ــا پ ــب ب بیشــتر و کــد تقل
نظــر داشــته باشــید کــه ایــن خرید هــا دائمــی هســتند و 

بیشــتر بــه بســته های الحاقــی شــباهت دارنــد.

بــا این کــه عناویــن Flow و Flower بازی هــای موفقــی 
اســتودیوی  نــام  کــه  بــود   Journey ایــن  امــا  بودنــد، 
Thatgamecompany را مطــرح کــرد. اگــر آن بــازی را 
 Sky: تجربــه کــرده باشــید، ســریعاً متوجــه می شــوید کــه
Children of the Light بــه نوعــی دنبالــه ی معنــوی آن 
عنــوان محســوب می شــود. گشــت و گــذار در یــک دنیــای 
بــه  منحصــر  هنــری  کارگردانــی  و  کــردن  پــرواز  بــزرگ، 
فــرد، مــواردی هســتند کــه در بــازی جدیــد ایــن اســتودیو 
نقــش مهمــی دارنــد. اگــر کمــی دقــت کنیــد، می بینیــد 

کــه اثــر انگشــت Journey تقریبــاً در تمــام بخش هــای 
البتــه  می شــود.  دیــده   Sky: Children of the Light
Sky: Children of the Light تــالش می کنــد تــا برخــی از 
ایده هــای Journey از جملــه بخــش اجتماعــی را بیشــتر 
گســترش دهــد. این کــه Thatgamecompany توانســته 
کــه  بســازد  موبایــل  بــرای  ماجراجویــی  عنوانــی  اســت 
می توانیــد تنهــا بــا یــک انگشــت آن را تجربــه کنیــد، در 

ــز اســت. ــوع خــود شــگفت انگی ن

LEGO® Tower

Rebel Inc

 Sky: Children of
the Light

IOS پلتفرم: اندروید و | Wright Flyer :سبک: نقش آفرینی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | NimbleBit :سبک: شبیه سازی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Ndemic Creation :سبک: استراتژی | توسعه دهنده

IOS :پلتفرم | Thatgamecompany :سبک: نقش آفرینی | توسعه دهنده

 Another Eden: The
 Cat Beyond Time
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ــوان و  ــن حی ــرل چندی ــازی Walk Master، شــما کنت در ب
شــخصیت های مختلــف را برعهــده داریــد کــه می خواهنــد 
بــا ایســتادن بــرروی دو تکــه چــوب، راه برونــد. کنتــرل 
اذیــت  را  شــما  و  اســت  شــده  طراحــی  عالــی  و  ســاده 
نخواهــد کــرد. شــما بایــد اول انگشــت خــود را بــرروی 
صفحــه کشــیده تــا یکــی از چوب هــا را حرکــت دهیــد. 
ســپس دوبــاره ایــن  کار را بــرای تــکان دادن چــوب دوم 
تکــرار کنیــد. البتــه بــازی بــه ایــن آســانی نیســت و هــر 
مرحلــه ی آن از تله هــا و موانــع مختلــف پـُـر شــده اســت؛ 

از ماهی هــای گوشــت خوار گرفتــه تــا ســکو های متحــرک. 
شــما می توانیــد ایــن بــازی را بــرروی موبایــل خــود بــه 
همچنیــن  کنیــد.  تجربــه  عمــودی  یــا  و  افقــی  صــورت 
پــس از گذرانــدن مراحــل معمولــی، می توانیــد مراحــل 
چالــش  بــه  بیشــتر  را  خــود  و  کــرده  آزاد  را  ســخت تر 
بکشــید. در نهایــت، بــازی  Walk Master یــک عنــوان 
معمایــی جــذاب اســت کــه بــا ارائــه ی محتویــات نســبتاً 

زیــاد، می توانــد بســیار ســرگرم کننــده باشــد.

 PUBG Mobile جدیــد  نســخه ی   PUBG Mobile Lite
 Unreal Engine 4 موتــور  بــا  کــه  می شــود  محســوب 
ســاخته شــده اســت. ایــن بــازی حجــم کمتــری را اشــغال 
می کند و با دســتگاه هایی که رم کمتری دارند، ســازگاری 
بیشــتری دارد. امــا ایــن تغییــرات باعــث نمی شــوند تــا 
تجربــه ی لــذت بخــش بــازی آســیبی ببینــد. ایــن بــار شــما 
بایــد در یــک جزیــره بــا مقیــاس 2KM در 2KM بــه مبــارزه 

بــا ۵۹ بازی بــاز دیگــر بپردازیــد تــا برنــده ی نهایــی مشــخص 
 ،PUBG Mobile Lite شــود. بــه لطــف نقشــه ی کوچک تــر
شــاهد مبــارزات ســریع و هیجان انگیز تــری خواهیــد بــود. 
پــس اگــر موبایــل شــما در اجــرای PUBG Mobile مشــکل 
دارد و شــما هــم نمی خواهیــد از تجربــه ی نبرد هــای بتــل 
رویــال آن صــرف نظــر کنیــد، پیشــنهاد می کنیــم حتمــاً بــه 

بــازی PUBG Mobile Lite نگاهــی بیاندازیــد.

 ،endless runner در ســبک  عنوانــی   Rest In Pieces
گیم پلــی  از  کــه  اســت   ،Temple Run بــازی  مشــابه 
ســاده ای بهــره می بــرد. البتــه در ایــن بــازی شــخصیت 
ــری  ــرای جلوگی ــد ب ــزان اســت و شــما بای ــخ آوی ــا ن شــما ب
از برخــورد بــا موانــع مســیر، بــه ســمت راســت یــا چــپ 
جاخالــی دهیــد. همان طــور کــه گفتیــم گیم پلــی بــازی 
 Rest In ســاده اســت، امــا چیــزی کــه باعــث می شــود

اتمســفر  کنــد،  متمایــز  رقبــا  دیگــر  از  را  خــود   Pieces
تاریــک و اســتایل هنــری جالــب آن اســت. شــما بایــد بــا 
ــازی را از  پشــت ســر گذاشــتن مراحــل، شــخصیت های ب
کابوس هایشــان آزاد کنیــد. شــما در بــازی اســکین های 
و  بدســت می آوریــد  هــر شــخصیت  بــرای  را  مختلفــی 
 Kraken ، Medusa حتــی بــا هیوالهــای مشــهوری مثــل

و Count Dracula نیــز روبــه رو خواهیــد شــد.

Walk Master

PUBG Mobile Lite

Rest In Pieces

IOS پلتفرم: اندروید و | Two Men and a Dog :سبک: معمایی | توسعه دهنده

سبک: بتل رویال | توسعه دهنده: Tencent Games | پلتفرم: اندروید

IOS پلتفرم: اندروید و | Itatake :سبک: آرکید | توسعه دهنده
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نمادیــن  زمــره  در  بایــد  را،   Half Life فرانچایــز 
تریــن و برجســته تریــن فرانچایــز هــای تاریــخ بــازی 
هــای ویدئویــی بــه شــمار آورد. مجموعــه ای کــه 
آن، همــواره  هــای  قســمت  و  هــا  نســخه  تمــام 
از ســطح کیفــی فــوق العــاده ای برخــوردار بــوده 
بــه  خــود  ســالهای  عناویــن  تریــن  انقالبــی  از  و 
 Half شــمار مــی آینــد. پــس از عرضــه نســخه دوم
اپیــزود هــای تکمیلــی اول و دوم، بیــش  Life و 
از یــک دهــه بــود کــه شــاهد هیــچ عنوانــی از ایــن 
فرانچایــز بــزرگ دنیــای گیــم نبــوده ایــم. هــر ســاله 
هــواداران و طرفــداران قدیمــی ســری مشــتاقانه 
اخبــار پیرامــون شــرکت Valve را دنبــال مــی کردنــد 
ــن  ــا شــاید روزی شــاهد معرفــی نســخه ســوم ای ت
ســری باشــند. امــا بــرای ســالیان متمــادی، تمامــی 
ایــن امیــد هــا و آرزو هــا، یکــی پــس از دیگــری 
نقــش بــرآب میشــد. کمپانــی Valve تمرکــز اصلــی 
خــود را بــر روی Steam گذاشــته بــود و ســاخت 
نســخه هــای جدیــد فرانچایــز هــای فــوق العــاده 

موفــق و محبوبــی ماننــد Portal و Half Life در 
اولویــت کار آنهــا قــرار نداشــت. امــا از آنجایــی کــه 
غیــر  چیــز  هیــچ  ویدیویــی،  بازیهــای  در صنعــت 
پیــش  نابــاوری چنــدی  ممکــن نیســت، در عیــن 
نیمــه  ســری  از  جدیــد  عنوانــی  معرفــی  شــاهد 
جــان بودیــم. Half Life:Alyx. درســت اســت کــه 
آیــد  بــه شــمار نمــی  ایــن عنــوان نســخه اصلــی 
ــا ایــن وجــود معرفــی ایــن نســخه فرعــی نیــز  امــا ب
موجــب خوشــحالی، نابــاوری و شــوق زیــادی میــان 
طرفــداران ایــن ســری شــد. البتــه یــک نکتــه را نبایــد 
فرامــوش کــرد. ایــن عنــوان یــک بــازی واقعیــت 
مجــازی )Virtual reality( بــه شــمار مــی آیــد کــه 
مهــم تریــن هــدف توســعه و عرضــه آن، کمــک 
ــی و فــروش دســتگاه واقعیــت مجــازی  ــه بازاریاب ب
Valve, یعنــی Valve Index اســت. در واقــع اگــر 
پــای واقعیــت مجــازی در میــان نبــود، قطعــا شــاهد 

ســاخت ایــن عنــوان نبودیــم.

Half-Life: Alyx
نقطه شکست یا پیروزی؟ 

مصطفی زاهدی
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 Half اتفاقــات  و  وقایــع  داســتانی،  لحــاظ  از 
دوم  و  اول  نســخه  وقایــع  بیــن   Life: Alyx
در جریــان اســت)البته از لحــاظ خــط زمانــی، 
بســیار بــه زمــان نســخه دوم نزدیــک تــر اســت(. 
در Alyx, شــاهد حضــور پروتاگونیســت افســانه 
 Gordon ای و مشــهور ســری نیمــه جــان، یعنــی
Freeman نیســتیم و ایــن بــار بازیبــازان کنتــرل 
 Alyx Vance دوســت و هــم پیمــان او، یعنــی
را برعهــده مــی گیرنــد. اتفاقــات ایــن نســخه 
و   Alyx Vance هــای  نبــرد  پیرامــون  بیشــتر 
امپراطــوری  یــک  کــه   Combine بــا  پــدرش 
کــرده  تســخیر  را  زمیــن  کــه  بیگانــه  فضایــی 
انــد جریــان دارد و بــر طبــق گفتــه ســازندگان 
و  اتفاقــات  بــر  اســت  کاملــی  درآمــد  پیــش 
در  بیشــتری  جزئیــات  دوم.  نســخه  داســتان 
مــورد داســتان بــازی منتشــر نشــده اســت و بــه 
نظــر مــی رســد Valve تمــام تــالش خــود را بــه 
کار گرفتــه اســت تــا ســوپرایز هــای احتمالــی 
داســتانی را فــاش نســازد. امــا خــب ایــن نکتــه 
ــازه  ــه ب ــع Alyx, بســیار ب ــه وقای ــم ک را مــی دانی
احتمــاال  و  اســت  نزدیــک  نســخه دوم  زمانــی 
ــی، رابطــه ای  ــد پل ــه مانن ــوان، ب ــن عن ــان ای پای
معنــادار بــا اتفاقــات نســخه دوم ایجــاد ســازد.

در مــورد گیــم پلــی بــازی بایــد گفــت از آنجایــی 

مخصــوص  عنوانــی   Half Life: Alyx کــه 
دســتگاه هــای واقعیــت مجــازی اســت، از ایــن 
ــا  رو تمامــی فعالیــت هــای مربــوط گیــم پلــی ب
توجــه بــه ایــن نکتــه بــاز طراحــی شــده انــد. 
 Gravity Gun ســالح بســیار مفیــد و پرکاربــرد
کــه در نســخه دوم شــاهد آن بودیــم، ایــن بــار 
بــا Gravity Gloves جایگزیــن شــده اســت و 
مــی  وســیله،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  مخاطبــان 
تواننــد بــا آیتــم هــا و احســان ارتبــاط برقــرار 
کــرده و آنهــا را در جهــت مــورد نظــر حرکــت 
دهنــد. ایــن دســتکش هــای مجــازی در حــل 
پــازل هــا، پیشــروی در بــازی و نبــرد بــا دشــمنان 
کاربــرد خواهــد داشــت. نکتــه جالــب دیگــر ایــن 
اســت کــه بــر اســاس گفتــه ســازندگان، تمامــی 
ــا یــک دســت  ــوان ب ــازی را مــی ت ســالح هــای ب
اســتفاده کــرد. هــدف از اینــکار ایــن بــوده اســت 
کــه همــواره بازیبــازان یــک دســت خالــی بــرای 
ارتبــاط بــا اجســام و حرکــت دادن آنهــا در اختیار 
هســته  گفــت  بایــد  کل  در  باشــند.  داشــته 
 Gravity Gloves را،  بــازی  پلــی  گیــم  اصلــی 
تشــکیل مــی دهــد و در کنــار آن شــاهد ســالح 

ــز هســتیم. ــزار هــای دیگــری نی هــا و اب
از لحــاظ گرافیکــی نیــز بایــد گفــت بــا بــا کیفیــت 
ــخ Valve از لحــاظ گرافیکــی  ــوان تاری ــن عن تری

مواجــه هســتیم. موتــور گرافیکــی بــازی، ورژن 
ارتقــاء یافتــه موتــور Source 2 اســت کــه در 
ــه، ســازگاری بســیار بیشــتری  ورژن ارتقــاء یافت
صــورت  مجــازی  واقعیــت  هــای  دســتگاه  بــا 
گرفتــه اســت. همچنیــن اشــاره بــه ایــن نکتــه 
ــا اســتفاده از نیــروی  ــه ب ــز ضــروری اســت ک نی
 Half Life: نفــر،  هشــتاد  از  بیــش  انســانی 
Alyx، بیشــترین تعــداد نیــروی انســانی بــرای 
ــازی ویدئویــی در تاریــخ شــرکت  توســعه یــک ب
مســأله  همیــن  آیــد.  مــی  شــمار  بــه   Valve
نشــان مــی دهــد اگــر چــه ایــن نســخه، نســخه 
ای فرغــی بــه شــمار مــی آیــد، امــا Valve بــه 
ایــن  هیــچ وجــه در رونــد ســاخت و توســعه 
امکانــات  بهتریــن  و  نکــرده  کاری  کــم  عنــوان 
و بیشــترین نیــروی انســانی را بــه ایــن پــروژه 
منتقــل کــرده اســت و بــه نوعــی بایــد گفــت 
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت Half Life: Alyx در 
زمینــه فــروش و نمــرات، تــا حــد زیــادی شــرایط 
آینــده ســری را نیــز روشــن مــی ســازد چــرا کــه 
برخــی از ســازندگان بــه وضــوح بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کــرده انــد کــه عرضــه موفقیــت آمیــز ایــن 
نســخه فرعــی، مــی توانــد بــه ســاخت نســخه 
ــچ  ــه هی ــه ک ســوم Half Life منجــر شــود. البت

چیــز مشــخص نیســت.

33
ش

مای
شن

پی
Ga

m
ef

a.
co

m



Fact اول:
نخســتین عنــوان از مجموعــه Half Life, تقریبــا دوبــار ســاخته شــد! در 
واقــع پــس از آنکــه Valve زمــان قابــل توجهــی را صــرف توســعه نســخه اول 
ــران و  ــل مدی ــاب می ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ــان نتیجــه خروجــی ب ــرد، در پای ک
طراحــان ارشــد ایــن عنــوان نبــود. بــه همیــن دلیــل دوبــاره بــه نوعــی ســاخت 
ایــن عنــوان از پایــه آغــاز گردیــد و بســیاری از ویژگــی هــای آن تغییــر کــرد تــا 

نهایــت عنــوان خروجــی رضایــت مدیــران و طراحــان را جلــب کنــد.

Fact دوم:
ــه شــدت از  ــن ســری، ب ــن ای نســخه اول Half Life, و در کل تمامــی عناوی
عنــوان انقالبــی Doom کــه در ســال ۱۹۹۳ عرضــه گردیــد تاثیــر پذیرفتــه انــد. 
در واقــع المــان هــای ترســناک و مرمــوز بــازی از Doom الهــام گرفتــه شــده 
 The Mist انــد. در کنــار ایــن نکتــه، الزم بــه ذکــر اســت ســازندگان رمــان
اثــر نویســنده مشــهور اســتیون کینــگ را نیــز بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن 
منابــع الهــام خــود برگزیدنــد. جالــب اســت بدانیــد در ابتــدا نــام ایــن عنــوان 
Quiver نــام داشــت کــه نــام پایــگاه نظامــی در کتــاب The Mist بــود کــه 

البتــه در طــول ســاخت نــام Half Life نهایتــا انتخــاب شــد.

Fact سوم:
مجموعــه Half Life، یکــی از مجموعــه هایــی اســت کــه بیشــترین تعــداد 
Easter egg و نــکات مخفــی را داراســت. در طــول نســخه هــای مختلــف 
و در مراحــل گوناگــون، شــاهد رفرنــس هــا و اشــارات زیــادی بــه فیلــم هــا، 
آثــار هنــری و حتــی نســخه هــای پیشــین خــود بــازی بــوده ایــم. از رفرنــس 
 The گرفتــه، تــا اشــاره مســتقیم بــه فیلــم معــروف Ghostbusters بــه فیلــم
Shining. بایــد دیــد آیــا Half Life: Alyx نیــز از ایــن قاعــده پیــروی مــی کنــد 

و دارای Easter egg هــای متعــددی خواهــد بــود یــا خیــر.

Fact چهارم:
تــک تــک شــخصیت هــای بــازی، از نســخه اول تــا بــه امــروز، همگــی بــر 
اســای چهــره هــای واقعــی و مدلهــای هــای انســانی طراحــی شــده انــد. حتــی 

شــخصیت هــای کــه حضــور بســیار کوتاهــی را تجربــه کردنــد.

Fact پنجم:
شــرکت Valve, بــرای عرضــه بــازی در کشــور آلمــان، مجبــور بــه سانســور 
هــای مختلفــی شــد. بــرای مثــال دشــمنان انســانی بــازی بــا ربــات جایگزیــن 
شــدند و بنابرایــن هنــگام مجــروح شــدن یــا مــرج، بــه جــای خونریــزی، 
روغــن از آنهــا ریختــه مــی شــد! در واقــع نســخه عرضــه شــده در کشــور 
آلمــان تفــاوت هــای ظاهــری قابــل توجهــی بــا نســخه اصلــی بــازی داشــت .

Half Life فکت هایی جالب از سری
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۱-کیفیتی در حد نسخه های قبل
تکمیلــی  هــای  اپیــزود  و  هــا  نســخه  تمامــی 
از  همگــی   ،Half Life عنــوان  شــده  عرضــه 
عمــل  العــاده  فــوق  کمــی  و  کیفــی  لحــاظ 
ــن ســری  ــل ای ــای دو نســخه قب ــد و مت ــرده ان ک
۹۶ بــوده اســت کــه خــارق العــاده بــه شــمار 
ــد گفــت Valve همــواره  ــع بای ــد. در واق مــی آی
عناویــن فــوق العــاده کامــل و باکیفیتــی را از 
ایــن ســری عرضــه کــرده اســت کــه هــر کــدام از 
آنهــا از انقالبــی تریــن عناویــن ســالهای خــود بــه 
شــمار مــی آینــد. طبیعتــا وقتــی پــس از ســالها 
شــاهد معرفــی نســخه جدیــد، ولــو فرعــی از 
فرانچایــز نیمــه جــان هســتیم، انتظــار مــی رود 
کــه بــاز هــم شــاهد عنوانــی فــوق العــاده از 
لحــاظ کمــی و کیفــی باشــیم. ایــن نکتــه را نیــز 
فرامــوش نکنیــد کــه بــا اختــالف، Alyx بــزرگ 
تریــن پــروژه تاریــخ Valve بــه شــمار مــی رود 
کــه همیــن مســأله انتظــارات فــوق العــاده بــاال 
ایــن  بــه  ایــن موضــوع  بــرده اســت. در کنــار 
نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه یــدک کشــیدن 
نــام بزرگــی مثــل Half Life, خــود بــه تنهایــی 
ــردن انتظــارات کافیســت. حــال در  ــاال ب ــرای ب ب
تــوان امیــدوار  همچیــن شــرایطی، تنهــا مــی 
بــود کــه بــار دیگــر Valve هنــر بازیســازی خــود 
را بــه رخ بکشــد و عنوانــی بســیار ســطح بــاال را 

دارد. عرضــه 

ــه ریشــه هــا، و در عیــن  ۲-گیــم پلــی وفــادار ب
ــه. حــال نوآوران

 ,Half Life بــارز ســری  ویژگــی هــای  از  یکــی 
هــای  مکانیــزم  بیــن  العــاده  فــوق  تعــادل 
مختلــف گیــم پلــی، ماننــد نبــرد، تیرانــدازی، 
معماهــا و پــازل هــا و مــوارد دیگــر بــوده اســت. 
در واقــع از هــر کــدام از مــوارد بــاال، بــه مقــدار 
کافــی و متناســب در بــازی گنجانــده شــده بــود. 
همیــن مســأله موجــب مــی شــود گیــم پلــی 
بــازی در طــول بخــش داســتانی حالتــی تکــراری 
و یکنواخــت بــه خــود نگیــرد و بتوانــد مخاطبــان 
ــار ایــن  ــازی ترغیــب ســازد. در کن ــه ادامــه ب را ب
نکتــه، وجــود نــوآوری هــا و جذابیــت های بطنی 
گیــم پلــی ماننــد ســالح Gravity Gun نســخه 
دوم )کــه یــک ســالح فــوق العــاده مفیــد و همــه 
کاره بــه شــمار مــی رفــت(, همــواره جذابیــت 
گیــم پلــی بــازی را در ســطح بــاال قــرار مــی داد. 
از زمــان عرضــه دوم بیــش از یــک دهــه مــی 
گــذرد و اکنــون در ســال ۲۰۲۰, انتظــار مــی رود 
نســخه جدیــد ایــن ســری در حالــی کــه از لحــاظ 
هســته گیــم پلــی بــه نســخه عــای قبــل شــبیه 
باشــد، بتوانــد حــرف هــای جدیــد و نوآورانــه ای 
بــرای گفتــن داشــته باشــه، و بتوانــد بــه خوبــی 
هــواداران را ســوپرایز کنــد. بــا توجــه بــه وجــود 
Gravity Gloves و همچنیــن واقعیــت مجــازی، 
نــواوری هــای  دســت ســازندگان بــرای ایجــاد 

ــاز اســت. مختلــف بســیار ب

۳-حداقل بودن مشکالت گرافیکی و فنی
بــا توجــه بــه ایــن کــه Alyx عنوانــی مخصــوص 
اســت،   PC مجــازی  واقعیــت  هــای  دســتگاه 
عملکــرد  شــاهد  گرافیکــی  لحــاظ  از  بنابرایــن 
همچنــان  کــه  چــرا  بــود  خواهیــم  متغیــری 
مــواردی ماننــد جابــه حایــی اجســام و بازخــورد 
بهینــه و  VR, صددرصــد  محیطــی در عناویــن 
ــاک هــای  اســتاندارد نیســتند و بعضــا شــاهد ب
گرافیکــی هســتیم کــه تــا حــد قابــل توجهــی 
ایــن بــاگ هــا اجتنــاب ناپذیــر اســت. امــا بــا 
 Half نــام  بــه حضــور  توجــه  بــا  وجــود،  ایــن 
Life و Valve، انتظــاری کــه از لحــاظ فنــی و 
گرافیکــی داریــم ایــن اســت کــه چــه از لحــاظ 
فنــی و چــه از لحــاظ گرافیکــی، شــاهد عنوانــی 
تــا  باشــیم  بــاگ  میــزان  کمتریــن  بــا  پایــدار 
تجربــه مخاطبــان لطمــه نبینــد. البتــه بدیهــی 
اســت کــه بــرای قضــاوت ایــن مــورد بســیار زود 
اســت و بایــد تــا زمــان عرضــه بــازی صبــر کنیــم 

امیــدوار باشــیم. و 

انتظاراتی که از Half Life: Alyx داریم...
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جمع بندی:

بازگشــت Valve بــه عرصــه بازیســازی آن هــم بــه 
طــور کامــال جــدی بــا توســعه Half Life: Alyx, این 
ــده  ــه وجــود مــی آورد کــه در آین احتمــال قــوی را ب
 Half Life 3 شــاید روزی بتوانیــم شــاهد عرضــه
هــواداران  سالهاســت  کــه  عنوانــی  باشــیم.  نیــز 
هیــچ  و  هســتند  آن  عرضــه  و  توســعه  مشــتاق 
ــد. امــا شــاید  خبــری نیــز در ایــن رابطــه نشــنیده ان
ــرای توســعه و عرضــه  ــد راه را ب عرضــه Alyx, بتوان
احتمالــی نســخه ســوم نیمــه جــان بــاز کنــد. آیــا 
ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد؟ کســی نمــی دانــد امــا 
در دنیــای گیــم غیرممکــن وجــود نــدارد. پــس بایــد 

ــرد... ــر ک ــود و صب ــدوار ب امی
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Release Date 
August 21, 2007
Platforms
Microsoft Windows
Xbox 360
PlayStation 3
Mac OS X
iOS
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
2K Boston
2K Australia
Publisher)s(
2K Games
Genre(s)
First-person shooter

سعید آقابابایی

تاریــخ  هــای  بــازی  برتریــن  بیــن  در 
هــم برخــی برتــر هســتند و ویتریــن 
مــی  شــکل  را  هنــر  و  صنعــت  ایــن 
نــاب  تعریــف  کــه  عناوینــی  دهنــد. 
آن  زیبــای  ذات  و  »هنــر«  کامــل  و 
هســتند. تعــداد چنیــن بــازی هایــی 
اصــال زیــاد نیســت و البتــه نبایــد باشــد 
و نمــی توانــد هــم باشــد زیــرا ســاخت 
چنیــن عناوینــی از عهــده هــر ســازنده 
ای بــر نمــی ایــد و حتــی ســازندگان 
دنیــا  یــک  درجــه  و  قدرتمنــد  بســیار 
نیــز هیــچ تضمینــی برایشــان وجــود 
ــی  ــه عنوان ــد ایــن گون ــدارد کــه بتوانن ن
ــارز چنیــن  را بســازند. از مثــال هــای ب
بــه   بایــد  بــدون شــک   بــازی هایــی 
Bioshock اشــاره کــرد کــه مصــداق 
ــازی  ــاب، تعریــف کامــل ب ــر ن ــارز هن ب
بــی نقــص و شــاهکار اســت. خیلــی 
هــا شــاهکار هســتند، خیلــی  بــازی 
بــازی هــا نمــره کامــل گرفتــه انــد، بــه 
شــخصه بــه چنــد بــازی نمــره کامــل 

بــرای   ۱۰ امتیــاز  امــا  ام   داده   ۱۰ و 
فــرق  اســمان  تــا  زمیــن   Bioshock
مــی  فکــر  شــما  از   Bioshock دارد. 
خواهــد. قــوه تخیلتــان را بــه کار مــی 
کشــد. شــما را عاشــق بــازی مــی کنــد 
و عاشــق فکــر کــردن بــه بــازی هــا. در 
همیــن ابتــدای مقالــه بایــد بــه شــما 
دارک  اگــر  عزیــز  دوســتان  بگویــم 
ســولز بــازی نکنیــد، بالدبــورن بــازی 
نکنیــد، انچارتــد بــازی نکنیــد، هیلــو 
نکنیــد  بــازی  اف  کال  نکنیــد،  بــازی 
هیــچ اتفــاق مهمــی نمــی افتــد فقــط 
از  را  نظیــر  بــی  شــاهکار  بــازی  یــک 
دســت داده ایــد و کارنامــه گیمریتــان 
ــازی فــوق العــاده خالــی  از تعــدادی ب
مــی مانــد امــا وقتــی بایوشــاک داریــد 
و بــازی نمــی کنیــد، ذهنتــان خالــی 
مــی مانــد، فکرتــان خالــی مــی مانــد، 
یــک بــازی بــا عمیــق تریــن معناهــا 
دردنــاک  و  هــا  فلســفه  زیباتریــن  و 
داده  دســت  از  هــا  حقیقــت  تریــن 

کــرده  بــازی  بایوشــاک  وقتــی  ایــد. 
ایــد زمانــی کــه کســی مــی گویــد بــازی 
هــا ســطحی هســتند و مــال بچــه هــا 
هســتند اولیــن چیــزی کــه بــه یادتــان 
مــی ایــد بایوشــاک اســت و ایــن کــه 
بــا خــود مــی گوییــد چقــدر آن فــرد 
کوتــه فکــر اســت. بایوشــاک را ندیــده 
اســت.مقداری کــه بایوشــاک را تجربه 
کنیــد دیگــر راه بازگشــتی از آن نیســت 
مــردی  ایــن  فهمیــد  مــی  تــازه  زیــرا 
لویــن،  کــن  نــام  بــه  نابغــه  و  بــزرگ 
ــه  چــه الماســی ســاخته اســت. اگــر ب
هســتید  عالقمنــد  بایوشــاک  عنــوان 
و قصــد داریــد تــا خاطــرات خــود را بــا 
ایــن شــاهکار زنــده کنیــد و یــا بــا آن 
آشــنا نیســتید و قصــد داریــد تــا بــرای 
نســل هشــتم  در  بــازی  ایــن  خریــد 
تصمیــم بگیریــد بــا مجلــه گیمفــا در 
 Bioshock ادامــه نقــد و بررســی بــازی

همــراه شــوید.

Bioshock
معنای واقعی یک  »شاهکار هنری«
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مــورد  در  نکتــه  تریــن  اساســی 
شــاهکاری مثــل بایوشــاک، داســتان 
آن اســت. داســتان Bioshock را تــا 
بــه حــال ندیــده ایــد و نخواهیــد دیــد.  
داســتان  چنــد  از  یکــی  لویــن  کــن 
ای  رایانــه  هــای  بــازی  تاریــخ  برتــر 
نگوییــم  اگــر  اســت  کــرده  خلــق  را 
برتریــن و عمیــق تریــن داســتان. فکــر 
شــما و دنیــای گیمــری شــما قبــل از 
Bioshock و بعد از Bioshock با هم 
فــرق خواهــد داشــت و دیگــر آن گیمــر 
دیگــر هرگــز چنیــن  و  نیســتید  قبــل 
داســتانی نخواهیــد دیــد. خلــق کــردن 
ــا  ــا و تنه ــل Bioshock تنه ــی مث عنوان
ــدی وســیع  ــا دی ــک نابغــه ب از ذهــن ی
نســبت بــه مســائل اجتماعــی، عــرف، 
ارزش هــا، ضــد ارزش هــا و هنجارهــا 
بــر می آیــد کــه خاطــری نگــران دارد. 
شــخصی کــه همــواره پیچــش مــو را 
فاجعــه  عمــق  می توانــد  می بینــد، 
و کنــه مطلــب را درک کنــد.  اصــوال 
کــه  اســت  ایــن  بــر  لویــن  اعتقــاد 
بیــش  و کمال طلبــی  گرایــی  ایــده آل 
از حــد توســط انســان و جــدا کــردن 
عــده ای خــاص بــرای شــهری خــاص و 
زندگــی خــاص، همــواره اثــر معکــوس 
خواهــد داشــت و باعــث بــه بــار آمــدن 
فاجعــه ای انســانی خواهــد شــد. دلیــل 
انســان  ایــن موضــوع آن اســت کــه 
نمی توانــد  و  نیســت  کامــل  خــود، 
ــدون  ــی کامــل و ب ــال زندگ ــه دنب ــه ب ک
کــه  هرچقــدر  حــال  باشــد،  نقــص 
بــرای دســتیابی بــه آن ســخت تــالش 
شــهر  آرمــان  نــام  بــه  چیــزی  کنــد.  
نــدارد  انســان وجــود نداشــته،  بــرای 
و نخواهــد داشــت. شــخصیتی مثــل 
و  ســازنده  و  رهبــر  کــه  رایــان  انــدرو 
موســس آرمــان شــهر رپچــر اســت، 
تنهــا مــی توانــد زاییــده ذهــن خــالق 
و  بازیســازی  اســتاد  و  نابغــه  یــک 
واقــع  در  باشــد.  ســرایی  داســتان 
باعــث  شــهر  ارمــان  ایــن  تاســیس 
ایجــاد زمینــه داســتانی بــازی بایوشــاک 
شــده اســت و زمانــی کــه مــا وارد بــازی 
مــی شــویم ســال هــا از تاســیس آن 
نابــودی  دوران  در  شــهر  و  گذشــته 
کــه  شــهری  اســت.  خــود  ویرانــی  و 
قــرار نبــود بــه مخروبــه ای از اجســاد 
و دیوانــه هایــی جانــی تبدیــل شــود، 
امــا ایــن گونــه شــد، زیــرا کــه اســاس 
رپچــر  اســت.  ایــن  انســانی  جوامــع 
اقیانــوس  اعمــاق  در  اســت  شــهری 
کــه روزی قــرار بــود نمــاد ایدئالیســم 
امــا  باشــد  انســان ها  آرمان گرایــی  و 
تبدیــل شــد بــه گورســتان ایــده آرمــان 
شــهرها و تاییــدی بــر شکســت مطلــق 
جوامــع  در  محــض  گرایــی  ایــده آل 
ایجــاد  در  بشــر  ناتوانــی  و  انســانی 
جامعــه ای بــی نقــص و مبــرا از هــر 
گونــه ســختی و رنــج و فســاد. رپچــر از 
آغــاز ایده هــای بزرگــی را در بطــن خــود 
داشــته اســت، ایده هایــی از تاســیس 

یــک ارمان شــهر بــر اســاس افــکار یــک 
ایدئالیســت و یــک شــخص آرمان گــرا 
کــه  فــردی  رایــان.  انــدرو  نــام  بــه 
بی شــک یــک نابغــه بــود و اگــر نبــوغ 
خــود را در راه هــای بهتــری غیــر از جــدا 
کــردن جامعــه ای از مــردم بــرای بــردن 
بــه یــک آرمان شــهر، بــه کار می گرفــت 
افــراد  برتریــن  از  یکــی  می توانســت 
باشــد.  بشــریت  تاریــخ  تاثیرگــذار 
ــدرو  ــه تفکــرات و ایده هــای ان ــی ب وقت
صحبت هــای  و  می نگریــم  رایــان 
کنیــم، بی شــک  مــی  را مطالعــه  وی 
بــرای  وی  بــاالی  عــزم  و  نبــوغ  بــه 
دادن  و  آزادی  بــه  بشــریت  رســاندن 
حــق انتخــاب بــه همــه و از بیــن بــردن 
اختــالف طبقاتــی، پــی می بریــم امــا 
ایــن نبــوغ در راه صحیحــی اســتفاده 
تــراژدی  یــک  بــه  نهایــت  در  و  نشــد 
نــام  بــه  شــهری  آرمــان  شــد.  ختــم 
رپچــر کــه تبدیــل بــه فاجعــه بشــری و 
تــراژدی محــض شــد. شــهر پــر از فیلــم 
هــا و تابلوهایــی تبلیغاتــی اســت کــه 
نشــان از اطمینــان بنیانگــذران شــهر 
تبلیغــات  و  اســت  موفقیتشــان  بــه 
 Gene Plasmidهــا  اقســام  و  انــواع 
Tonicهــا و مزایــای اســتفاده از آن هــا 
را بــا حالتــی طنــز و جــذاب بــرای مــردم 
توضیــح مــی دهــد و آن هــا را تشــویق 
بــه اســتفاده از ایــن قابلیت هــا مــی 
کــه  این جاســت  نکتــه  حــال  کنــد. 
داشــتن هــر یــک از ایــن قابلیت هــا در 
گــروی خــرج کــردن مــاده ای ارزشــمند 
بــه نــام Adam اســت کــه حتــی نامــش 
نیــز بــا هوشــیاری و زیرکــی توســط کــن 
ــازی انتخــاب شــده اســت.  ــن در ب لوی
در واقــع آن ارزشــی کــه عــرض کــردم 
و  می انگیــزد  بــر  را  انســان ها  طمــع 
کاری می کنــد تــا بــرای داشــتن هرچــه 
بیشــتر از آن بــه جــان هــم بیافتنــد، 
 Adam در مــورد شــهر رپچــر همیــن
اســت. آن هــا بــه قــدری ارزشــمند و 
گرانقیمــت و کمیــاب هســتند کــه در 
انســان هــا  زمــان حــس طمــع  طــی 
بــرای اســتفاده هــر چــه بیشــتر آن هــا، 
و  می شــود  تبدیــل  کــور  جنونــی  بــه 
بــه  آن  از  ذره ای  ســر  بــر  وحشــیانه 
ــد یــک  ــه مانن ــد. ب جــان هــم مــی افتن
مــاده مخــدر قدرتمنــد هــر چقــدر کــه 
شــود  مــی  اســتفاده  آن  از  بیشــتر 
انســان را بیشــتر در منجــالب اعتیــاد 
نهایــت  در  و  می بــرد  فــرو  آن  بــه 
سرنوشــتی بــه جــز مــرگ و بــه قتــل 
رســیدن توســط دیگــر مــردم معتــاد یــا 
Big Daddy هایــی کــه قصــد حفاظــت 
آنهــا  برابــر  در  را   Little Sister از 
دارنــد، انتظارشــان را نمی کشــد و یــا 
ایــن کــه عاقبتشــان در گوشــه ای بــه 
مرگــی در اوج ذلــت و بدبختــی ختــم 
می شــود. بــا چــه امیــد و آرزوهایــی 
مــردم پــای بــه ایــن شــهر گذاشــتند 
رســتگاری  و  کمــال  جســتجوی  در  و 
دســت در دســت خانــواده هایشــان 



زندگــی در رپچــر را آغــاز کردنــد و گمــان 
می بردنــد کــه فرزاندانشــان چــه عاقبــت 
بخیــر، فرهیختــه، موفــق و باعــث افتخــار 
بشــریت خواهنــد گردیــد امــا چــه گمــان 
مــردم  همیــن  شــد.  چــه  و  می کردنــد 
مدتــی بعــد وحشــیانه در شــهر بــه جــان 
 Adam هــم افتــاده بودنــد و بــر ســر ذره ای
بــه راحتــی یکدیگــر را پــاره پــاره می کردنــد 
ــل و غــارت، تمــدن و فرهنــگ آن هــا  و قت
شــده بــود. ایــن تــراژدی شــیره وجــودی 
هــر  اســت.    Bioshock بــازی  داســتان 
در  زیباســت   Bioshock در  کــه  چیــزی 
ــه خاطــر ایــن ایــن اســت کــه  وهلــه اول ب
در پوشــش داســتان بــی نظیــر بــازی قــرار 
بایوشــاک  بگویــم.  راحــت  بگذاریــد  دارد. 
اســت.  بایوشــاک  داســتانش  خاطــر  بــه 
اگــر گرافیــک بــازی فــوق العــاده اســت و 
طراحــی هنــری بــازی بــی نظیــر اســت، اگــر 
گیــم پلــی و مبــارزات بــازی جــزو برتریــن 
هــای تاریــخ هســتند، دلیــل آن کــه تــا ایــن 
حــد بــه چشــم مــی اینــد بــه خاطــر قــرار 
ــر ســقف داســتانی شــاهکار  گرفتــن در زی
بایوشــاک اســت کــه همــه زیبایــی هــای 
شــک  اســت.  کــرده  برابــر  چنــد  را  بــازی 
تجربــه  را  بــازی  ایــن  وقتــی  کــه  نکنیــد 
کردیــد بارهــا و بارهــا و حتــی تــا مــدت هــا 
بعــد از ان، بــه داســتان بــازی فکــر خواهید 
مــی  مــرور  خــود  ذهــن  در  را  آن  و  کــرد 
کنیــد و بــرای خــود تجزیــه و تحلیلــی مــی 
نماییــد. کافــی اســت کــه در یــک جامعــه، 
ارزشــی بــه وجــود بیایــد کــه باعــث تفــاوت 
انســان هــا و برتــری آن هــا بــر یکدیگــر 
بشــود. اینجاســت کــه طمــع انســان بیــداد 
بــه دســت آوردن هــر  بــرای  مــی کنــد و 
چــه بیشــتر ایــن ارزش و دســتمایه قــرار 
بــه  نســبت  بــودن  برتــر  بــرای  ان  دادن 
دیگــران دســت بــه هــر کاری مــی زننــد.

ایــن طمــع بییشــتر و بیشــتر می شــود و 
رقیبانــی ایجــاد می شــوند کــه بــرای برتــری 
بــر یکدیگــر بــی رحمانــه هــم را قلــع و قمــع 
می کننــد و ایــن طمــع در نهایــت بــه جنونی 
منجــر می شــود کــه جامعــه را بــه چنــان 
گریبــان  کم کــم  کــه  می کشــاند  فســادی 
ــرد و زندگــی در  ــز می گی مــردم عــادی را نی
آرمان شــهری بهشــت گونه را بــه دســت و 
پــا زدن در چاه هــای ســوزان جهنــم تبدیــل 
ــه سرنوشــت رپچــر، بلکــه  ــن ن ــد. ای می کن
آرمان شــهرهایی اســت  تمــام  سرنوشــت 
کــه قصــد کننــد جامعــه و شــهری را تافتــه 
ــد  ــد و نوی ــع کنن ــر جوام ــه از دیگ جــدا بافت
زندگــی و جامعــه بی نقــص بــه مردمانــش 
بــار خواهــد  بــه  انســان فســاد  بدهنــد.  
آورد. هــر چقــدر هــم کــه همــه چیــز را 
انتخــاب  را  بهترین هــا  و  کنیــم  گلچیــن 
کنیــم و تمــام ســعی خــود را بــر بســتن 
راه هــر گونــه فســاد بــکار بندیــم، بــاز هــم 
انســان خواهــد لغزیــد و ایــده آل هــا را نیــز 
بــه فســاد و تباهــی خواهــد کشــید. انســان 
کامــل نبــوده و نیســت و نخواهــد بــود و 
نبــوده و نیســت و  نیــز کامــل  او  زندگــی 
نخواهــد بــود و بــه همیــن منــوال جامعــه 
او نیــز چنیــن اســت. جامعــه بی نقــص و 
کمال گــرا تنهــا چنــد صباحــی دوام خواهــد 
دســت آویزی  انســان  باالخــره  و  آورد 
خواهــد یافــت تــا آن را معیــار و میــزان 
برتــری خــود بــر دیگــران قــرار دهــد و ایــن 
طمــع  حــس  آرام  آرام  کــه  اســت  گونــه 
انســان بیــدار شــده و عــده ای بــرای قــدرت 
خواهنــد  کاری  هــر  بــه  دســت  بیشــتر 
فســاد  منجــالب  در  جامعــه  نهایتــا  و  زد 
ایــن ذات  رفــت.  فــرو خواهــد  تباهــی  و 
انســان اســت، بیشــتر و بیشــتر خواهــی، 

تشــنه قــدرت و اســیر شــوکت.

39
ری

زگا
 رو

زی
رو

Ga
m

ef
a.

co
m



جــدا از داســتان شــاهکار و طراحــی هنــری 
بــی نقــص و...، بایوشــاک یــک بــازی اســت 
و نیــاز بــه گیــم پلــی دارد. خوشــبختانه گیــم 
و بســیار  انگیــز  بــازی هــم شــگقت  پلــی 
جــذاب اســت و بایوشــاک بــا گیــم پلــی فوق 
ــاد  ــوع خــود و تعــداد بســیار زی العــاده متن
روش هایــی کــه مــی توانیــد در مبــارزات 
بســیار  تکــرار  ارزش  نماییــد،  اســتفاده 
باالیــی مــی یابــد و هرگــز بــرای شــما خســته 
ــی  ــی بــه ویدئوهای ــده نمــی شــود. وقت کنن
کــه در ســایتهای مختلــف از تنــوع روش 
از  اســتفاده  بــا  دشــمنان  کشــتن  هــای 
ترکیــب هــای مختلــف پالســمید و ســالح 
هــای گــرم و ســرد قــرار داده شــده انــد نــگاه 
مــی کنیــد تــازه مــی فهمیــد کــه انــگار اصــال 
شــما ایــن بــازی را انجــام نــداده ایــد و چــه 
کارهایــی مــی توانســته ایــد بکنیــد و نکــرده 
ایــد. بــدون هیــچ شــکی بایــد گفــت گیــم 
و  نقــص اســت  بــی  بایوشــاک هــم  پلــی 
حتــی بارهــا و بارهــا وقتــی بــه آن بازگردیــد 
خســته نخواهیــد شــد بلکــه هــر بــار بیشــتر 
شــیفته و دلبســته شــاهکاری که کن لوین 
خلــق کــرده اســت خواهیــد شــد. یکــی از 
فاکتورهــای مهــم گیــم پلــی در بــازی مبــارزه 
بــا بیــگ ددی هــا اســت کــه بــه واقــع یکــی 
از برتریــن موجــودات خلــق شــده در تاریــخ 
بــازی هــای رایانــه ای هســتند. موجوداتــی 
بســیار قدرتمنــد و مرگبــار کــه البتــه یــک 
محافــظ هســتند و دســت هــای بزرگشــان 
لیتــل سیســترها  بــه دســتان کودکانــه  را 
ــه  ــد )و البت ــوده ان ــی معصــوم ب کــه دختران
تــا  آنهــا  از  و  مــی دهنــد  نیســتند(  دیگــر 
پــای جــان محافظــت مــی کننــد. مبــارزه 
بســیار  بــازی  در  هــا  ددی  بیــگ  ایــن  بــا 
دشــوار و نفــس گیــر اســت و جــوری کــه 
بــه ســمت شــما حملــه مــی کننــد و صــدای 
آنهــا واقعــا انســان را مــی ترســاند و جالــب 
اینجاســت کــه بــه خــودی خــود موجوداتــی 
صلــح طلــب هســتند و تــاز مانــی کــه کاری 
نداشــته  لیتــل سیســترها  و  انهــا  کار  بــه 
از  بعــد  ندارنــد.  شــما  بــه  کاری  باشــید 
کشــتن آنهــا و در اختیــار گرفتــن کنتــرل 
ــرای  ــد از آنهــا ب لیتــل سیســترها مــی توانی
جمــع اوری آدام کــه واحــد اصلــی خریــد 
در  و  کنیــد  اســتفاده  اســت  پالســمیدها 
نهایــت بایــد سرنوشــت آنهــا را رقــم بزنیــد. 
میتوانیــد آنهــا را دوبــاره بــه همــان دختــر 
معصومــی کــه بودنــد تبدیــل کنیــد و کمتــر 
آدام بگیریــد و یــا ایــن کــه آنهــا را بــا بــی 
رحمــی هاروســت نماییــد بــرای کســب آدام 
بیشــتر. فکــر نکنیــد کــه وقتــی آنهــا را از 
بیــن مــی بریــد تــا آدام بیشــتری بگیریــد 
هیــچ اتفاقــی نمــی افتــد و هیــچ کــس ایــن 
ــد  ــد. بعــدا بای ــی رحمــی شــما را نمــی بین ب
تــاوان گناهــان خــود را پــس دهیــد و البتــه 
ــد  ــز خواهی ــی خــود را نی ــزه خــوش قلب جای
لیتــل  سرنوشــت  بــرای  تصمیــم  گرفــت. 
تصمیمــات  از  یکــی  بــازی  در  سیســترها 
ســخت در بــازی هاســت زیــرا کــه بحــث 
ســر آدام بیشــتر اســت کــه بســیار کمیــاب 
تــوان پالســمیدهای  مــی  بــا آن  و  اســت 
بیشــتری خریــد. حجــم کارهــای متنوعــی 
کــه مــی توانیــد بــا ترکیــب حمــالت دســت 

راســت و چــپ کــه شــامل اســلحه هــا و 
پالســمیدها مــی باشــد انجــام دهیــد خــارق 
العــاده اســت و بــه حــدی کارهــای گوناگــون 
بــرای شکســت دادن دشــمنان مــی توانیــد 
بــار  هــر  بــازی  انــگار  کــه  دهیــد  انجــام 
بــازی جدیــد مــی شــود.  بــه یــک  تبدیــل 
و  پالســمیدها  ترکیــب  شــک همیــن  بــی 
اســلحه هــا نقطــه عطــف گیــم پلــی رویایــی 
بایوشــاک اســت و ارزش تکرار آن را بســیار 
باالبــرده اســت. بــا پالســمید دشــمنان را 
منجمــد کنیــد و بــا آچــار آنهــا را بشــکنید. 
ــا پالســمید الکتریســیته تمــام دشــمنانی  ب
کــه در قســمتی درون اب ایســتاده انــد را 
از بیــن ببریــد و خشــک کنیــد. بــا پالســمید 
آتــش دشــمنان را بســوزانید و در حالــی کــه 
در حــال ســوختن هســتند بــه نزدیــک آنهــا 
رفتــه و بــا شــاتگان دخلشــان را بیاوریــد. 
تمــام تــورت هــا و دوربیــن هــای امنیتــی 
تــا  محیــط را هــک کنیــد و باعــث شــوید 
همــه بــه جــان دشــمنانتان بیافتنــد و آنهــا 
را بــه رگبــار ببندنــد. از خودتــان یــک ماکــت 
درســت کنیــد تــا دشــمنان بــه ســمت ان 
کشــیده شــوند و خودتــان همــه را کــه در 
یــک نقطــه جمــع شــده انــد بــا یــک نارنجــک 
بــه درک واصــل کنیــد. بــا پالســمید کاری 
کنیــد کــه دشــمنانتان بــه هــم حملــه کننــد 
و هــم را بکشــند و یــا یکــی از آنهــا را بــه 
دوســت خــود تبدیــل کنیــد تــا در مبــارزه 
بــه شــما کمــک کنــد. زنبورهــای مرگبــار را 
ــی  ــه ســمت دشــمنان بفرســتید و در حال ب
کــه درگیــر زنبورهــا هســتند بــا ســالح هــای 
خــود کارشــان را بســازید. اینهــا تنهــا و تنهــا 
اســت  مختلفــی  کارهالــی  از  عــدد  چنــد 
کــه مــی توانیــد بــا ترکیــب پالســمیدها و 
ســالح هــا انجــام دهیــد و اگــر بخواهــم 
نیــاز  بنویســم  شــما  بــرای  را  آنهــا  تمــام 
بــه یــک مطلــب کامــل دارد. حتــی وقتــی 
نگیریــم  نظــر  در  اصــال  را  پالســمیدها 
بــاز هــم گیــم پلــی بــازی متنوعتــر از هــر 
بــازی شــوتر دیگــری اســت کــه دیــده ایــد. 
تصــور کنیــد کــه یــک دایــره کامــل از انــواع 
ــا  ــه ت ــف از تیرکمــان گرفت ســالح هــا مختل
شــاتگان و مسلســل و .. در اختیــار داریــد 
و تــازه هــر کــدام از آنهــا تقریبــا ۳ نــوع تیــر 
مختلــف دارنــد کــه باعــث مــی شــود کارایــی 
هــر کــدام بــا عــوض کــردن تیرهــا بســته 
بــه شــرایط مختلــف مبــارزه، کامــال عــوض 
شــود. همیــن خــودش باعــث شــده اســت 
تــا بایوشــاک از تمــام شــوترهای هــم رده 
ــن  ــه ای ــر باشــد حــاال چــه برســد ب خــود برت
کــه پالســمیدها را کــه خــود دنیایــی از تنــوع 
و جذابیــت هســتند نیــز بــه بــازی اضافــه 
کنیــد تــا گیــم پلــی تبدیــل بــه بخشــی شــود 
کــه بــه راحتــی باعــث مــی شــود شــما بــازی 
را ۴ الــی ۵ بــار بــه پایــان برســانید بــدون 
ایــن کــه هیــچ کار تکــراری بــرای کشــتن 
دشــمنان انجــام دهیــد.  گیــم پلــی بــازی به 
ــه  ــز اســت ک ــدری جــذاب و هیجــان انگی ق
شــما را وادار مــی کنــد کــه فقــط بخواهیــد 
بیشــتر و بیشــتر در آن فــرو برویــد و انــواع 
و اقســام ترکیــب هــای ممکــن را کــه بــازی 
در اختیــار شــما قــرار داده اســت امتحــان 

نماییــد.
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یــک   Bioshock هــم  بصــری  نظــر  از 
شــاهکار هنــری اســت. رپچــر بــا دغدغــه 
شــده  طراحــی  گونــه ای  بــه  و  بســیار 
اســت کــه بــا ایــن کــه اکنــون حالتــی از 
هــم گســیخته و بســیار ویــران و متروکــه 
دارد ولــی فلســفه وجــودی خلــق آن و 
آغــاز دوران  کــه در  شــکوه و عظمتــی 
قابــل  کامــال  اســت،  داشــته  خــود 
مشــاهده اســت. رپچــر ماننــد چهــره ای 
اســت بســیار زیبــا و جــذاب کــه دچــار 
ســوختگی و ســانحه شــده اســت و تنهــا 
تــه  چهــره ای محــو از زیبایــی قبلــی خــود 
را هنــوز بــه همــراه دارد کــه آن هــم در 
پــس زشــتی و اثــرات حاصــل از ســانحه 
بــه ســختی نمایــان نیســت اســت. در 
و دیــوار خــراب و پنجــره هــای زخمــی، 
در  ریختــه  و  شکســته  هــای  شیشــه 
همــه جــای شــهر، مغــازه هــای ویــران 
غــارت شــده، انــواع و اقســام آشــغال 
هــا و لــوازم بــه دردنخــور کــه در شــهر 
پخــش شــده اند، انســان هایــی وحشــی 
ماننــد کــه ماننــد حیوانــات حملــه مــی 
کننــد و خیابان هایــی کــه ماننــد میــدان 
و  گانگســترها  از  پــر  و  اســت  جنــگ 
ــزی  ــواع اســلحه هــا و خــون و خونری ان
بــدن  کنــده شــده  اعضــای  و  جنــازه  و 
زیبایــی  چــه  شــرایط  ایــن  در  اســت. 
ایــن  یابــد؟  مــی  شــدن  دیــده  مجــال 
همــان شــهری اســت کــه از زیبایــی اش 
گفتیــم و قــرار بــوده ایده آل تریــن شــهر 
بــرای ایده آل تریــن زندگــی باشــد ولــی 
و  ایدئالیســم  مــرگ  بــرای  قبرســتانی 
ســاکنینش شــد. فضاســازی بایوشــاک 
ــه  ــا و البت ــت خــاص و زیب ــی نهای هــم ب
غمگیــن و مــرده اســت. از در و دیــوار 
ــارد. تصــور ایــن  رپچــر غــم وانــدوه می ب
 BioShock کــه قبــل از قضایــای بــازی
شــهر چگونــه بــوده اســت و دیــدن ایــن 

ــاده اســت  ــه چــه روزی افت کــه اکنــون ب
تــا  زیبایــی  از  اســت.  دردنــاک  بســیار 
از  ســیاهی،  تــا  ســپیدی  از  زشــتی، 
امنیــت تــا تــرس و از عــرش بــه فــرش. 
ســاختمان های شــیک و زیبــا، تاالرهــای 
پــر طمطــراق و اعیانــی، نماهــای جــذاب 
و کــه در جــای جــای رپچــر بــه چشــم 
حکایــت  همــه  و  همــه  می خوردنــد، 
از آرزوهــای بزرگــی داشــت کــه انــدرو 
رایــان بــرای ایــن شــهر و ســاکنین آن 
در ســر می پرورانــده اســت و قــرار بــوده 
تــا بهنریــن جامعــه انســانی کــه تاکنــون 
در دنیــا وجــود داشــته اســت در اعمــاق 
سرنوشــت  و  بگیــرد  شــکل  اقیانــوس 
نســل بشــر را تغییــر دهــد، امــا چــه زود 
ایــن رویاهــا، کابوســی مرگبــار شــدند. 
رپچــر بــا توجــه وحشــتناکی بــه جزئیــات 
کیفیــت  شــاهد  و  اســت  شــده  خلــق 
بســیار بــاالی گرافیکــی در جــای جــای و 
ــن شــده  ــن شــهر نفری ــار ای گوشــه و کن
ــه طراحــی شــهر  هســتیم.  وقتــی کــه ب
از  زیــر آب  دنیــای  آن،  مناظــر  رپچــر، 
پشــت شیشــه هــای شــهر، ماهــی هــا، 
مــردم دیوانــه و قاتــل شــهر، مــکان های 
هــا  ددی  بیــگ  شــهر،  شــده  تخریــب 
و همیــن طــور لیتــل سیســترها و هــر 
چیــز دیگــری کــه در بــازی اســت نــگاه 
مــی کنیــم در مــی یابیــم کــه ایــن بــازی 
بــازی دیگــری از نظــر طراحــی  بــا هــر 
اســت؛  متفــاوت  هنــری  گرافیــک  و 
گرافیــک هنــری کــه هیــچ بــازی دیگــری 
نتوانســته اســت در آن ســطح، محیط و 
شــهری را بــا ایــن خصوصیــات و المــان 
عمنــاک  جــو  و  سرنوشــت  ایــن  و  هــا 
نمایــش در  بــه  مــا  بــرای  را  و مخــوف 
آورد و BioShock  در ایــن زمنیــه بــی 
نیــز  بــازی  نورپــردازی  اســت.  رقیــب 
چیــزی شــبیه بــه معجــزه اســت و یکــی 
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ــودن شــهر رپچــر  ــر ب ــی نظی ــل ب از دالی
ان  العــاده   فــوق  نورپــردازی  همیــن 
اســت کــه نفــس هــر بیننــده و بازیبــازی 
را بنــد مــی اورد و نمیتواننــد جــز لــب بــه 
تحســین گشــودن کار دیگــری انجــام 
دهنــد. در زمینــه نــرخ فریــم ریــت نیــز 
بــازی کامــال بــا ثبــات عمــل کــرده و مــی 
کنــد. بــه شــخصه در طــول تجربــه خــود 
از  جدیــد  نســل  در  و  قبــل  نســل  در 
ایــن بــازی، هیــچ گاه شــاهد افــت نــرخ 
ایــن نظــر  فریــم ریــت نبــوده ام و از 
بــازی کامــال بهینــه شــده اســت. عنــوان  
نســل  نســخه  در  چــه   Bioshock
هفتمــی در زمــان خــود و چــه اکنــون 
نســل  بــرای  یافتــه  بهبــود  نســخه  در 
و  اســتوار  کامــال  بــازی  یــک  هشــتم، 
بهینــه شــده از لحــاظ گرافیکــی اســت. 
در کل بایــد گفــت  بایوشــاک از طراحــی 
هنــری بــی نظیــر، بــی نقــص، چشــم 
نــواز، شــگفت انگیــز و بســیار زیبایــی 
برخــوردار اســت کــه ایــن طراحــی هــای 
نمــود  رپچــر  شــهر  طراحــی  در  زیبــا 
ــد رپچــر  ــه مانن ــه اســت. شــهری ب یافت
ــه ای وجــود  ــازی هــای رایان در دنیــای ب
ــا ایــن حــد از نظــر طراجــی  ــدارد کــه ت ن
هنــری بــی نقــص و الیــق بارهــا و بارهــا 
همــان  باشــد.  شــدن  دیــده  بارهــا  و 
نمــای گرافیکــی رپچــر در ویدئویــی کــه 
از ســطح اقیانــوس و ال بــه الی ماهــی 
ناگهــان  و  رویــم  مــی  پاییــن  بــه  هــا 
را  آب  زیــر  در  شــهری  کالن  نورهــای 
مــی بینیــم از هــر منظــره گرافیکــی و 
هنــری در هــر بــازی دیگــری زیباتــر و 
شــگفت انگیــز تــر اســت. در هــر زمینــه 
ای از جلــوه هــای گرافیکــی کــه فکــرش 
را بکنیــد ایــن بــازی در باالتریــن ســطح 
ان قــرار دارد و شــاهد یکــی از خــوش 
گرافیــک تریــن بــازی هایــی هســتیم 

ــد. ــق شــده ان ــون خل ــه تاکن ک
موســیقی و صداگــذاری بایوشــاک هــم 
هــای  بخــش  برتریــن  از  بــدون شــک 
آن هســتند و بــه خوبــی نقــش خــود 
را در جــذب بازیبــاز و غــرق کــردن وی 
 . ایفــا مــی کننــد.  را  بــازی  در دنیــای 
العــاده  فــوق  بــازی  هــای  موســیقی 
هســتند. انــگار کــه وقتــی کــه ایــن دنیــا 
را  رپچــر  و  انــد  کــرده  مــی  را طراحــی 
خلــق مــی کــرده انــد موســیقی متــن 
تمامــی  اســت!  بــوده  رویــش  بــازی 
بهتریــن  بــه  بــازی  هــای  موســیقی 
آن  محیــط  و  بــازی  بــا  ممکــن  شــکل 
همخوانــی دارنــد و نقــش بســیار زیــادی 
در هــر چــه ببیشــتر فــرو بــردن شــما بــه 
دارنــد.  رپچــر  دل  و  اقیانــوس  عمــق 
اســت  چیــزی  هــم  بــازی  صداگــذاری 
ماننــد تمــام بخــش هــای دیگــر بــازی 
یعنــی یــک شــاهکار بــدون نقــص. تمام 
بخــش هــای بــازی و تمــام شــخصیت 
ــن شــکل ممکــن  ــه بهتری ــازی ب هــای ب
کوچکتریــن  و  انــد  شــده  صداگــذاری 
نمــی  دیــده  بخــش  ایــن  در  ایــرادی 
شــود. در بــازی معمــوال قبــل از ایــن 
کــه بــه یــک شــخصیت برســید تعــداد 
زیــادی از نوارهــای ضبــط شــده توســط 
آن شــخصیت را پیــدا مــی کنیــد و مــی 
ــد  ــد )بای ــد یکــی یکــی گــوش دهی توانی
گــوش دهیــد!(. جالــب اینجاســت کــه 
بــه  هــا  شــخصیت  ایــن  صداگــذاری 
قــدری  بــه  و  اســت  نظیــر  بــی  حــدی 
عالــی انجــام شــده اســیت کــه فقــط 
ســال  انــگار  آنهــا  صــدای  شــنیدن  بــا 
و  شناســید  مــی  را  آنهــا  کــه  هاســت 
جتــی مــی توانیــد چهــره آنهــا را تصــور 
بــه آنهــا مــی رســید و  کنیــد و وقتــی 
کــه خیلــی  انــگار  بینیــد  مــی  را  اینهــا 

خیلــی آشــنا هســتند.
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بررســی  از  بعــد  و  مجمــوع  در 
بخــش هــای مختلــف بــازی بایــد 
گفــت بایوشــاک بــه قــدری زیبــا و 
اســتادانه توســط اســتاد کــن لویــن 
خلــق شــده اســت کــه مــو الی درز 
آن نمــی رود و از هــر نظــر بــا فکــر 
و حســاب شــده ســاخته و پرداختــه 
ــی  شــده اســت و از هــر نظــر عنوان
کامــل اســت.  بایوشــاک هــم شــوتر 
شــوترهای  آن  از  نــه  ولــی  اســت 
بــی کیفیتــی کــه بــازی مــی کنیــم 
بایوشــاک  دارنــد.  پلیــر  مولتــی  و 
فقــط بــازی نیســت. اصــال و ابــدا 
یــک  نیســت.  خالــی  بــازی  یــک 
معنــا و یــک مفهــوم اســت. یــک 
فلســفه اســت. همینطــور از کنــار 
کنیــد،  فکــر  آن  بــه  نگذریــم.  آن 
آن وقــت اســت کــه تــازه ذهنتــان 
بــاز مــی شــود و آن وقــت اســت 
کــه وقتــی مــی خواهیــد بخوابیــد 
از فکــر آن بیــرون نمــی آییــد. قــدر 
ــون در نســل ۸  ــه اکن ــه ای ک ۳ گان
را بدانیــد، ۳ گانــه ای کــه  داریــد 
ــر از  ــزی فرات ــازی چی ــول یــک ب ــا پ ب
و  امــوزد  مــی  بــه شــما  بــازی   ۱۰۰
ــد  ــه دســت مــی آوری ــوان را ب ۳ عن
کــه شــاید ۱۰ بــار بــازی کنیــد ولــی 
ــاز هــم بیــن بایوشــاک  متاســفانه ب
و فــالن بــازی همــان فــالن بــازی 
نمــی  زیــرا  کنیــم  مــی  انتخــاب  را 
خواهیــم فکــر کنیــم. نمــی دانیــم 

کــه بایوشــاک هــر چقــدر هــم مــا 
یــک  هــم  بــاز  وادارد  فکــر  بــه  را 
شــوتر اســت کــه گیــم پلیــش بــه 
تنهایــی تمــام شــوترهایی کــه بــازی 
کــرده ایــم را در جیــب چپــش مــی 
گــذارد. وقتــی یــک المــاس داریــد 
ســراغ جواهــرات بدلــی نرویــد زیــرا 
اســت.  المــاس  همــان  بایوشــاک 
کــه  مردیســت  ســاخته  بایوشــاک 
آن  پــای  را  خــود  جوانــی  و  عمــر 
ریخــت و از شــیره وجــودش بــرای 
ــز  ــه گذاشــت و ســرانجام نی آن مای
کــرد.   پیــرش  ایــن ســری  ســاخت 
پــای  را  خــود  وجــود  لویــن  کــن 
همیــن  بــه  و  گذاشــت  بایوشــاک 
تمــام  بــا  کــه  خاطــر هــم هســت 
وجــود عاشــق و دلباختــه بایوشــاک 
مــی شــویم. دانســتن درد اســت و 
وقتــی Bioshock  بــازی کنیــد تــازه 
مــی فهمیــد کــن لویــن چقــدر مــی 
ــه ذهــن  ــد ک ــازه مــی فهمی ــد. ت دان
و هنــر یــک بازیســاز تــا کجــا مــی 
رود. ماننــد لویــن یــک یــا دو نفــر 
در کل تاریــخ ایــن صنعــت و هنــر 
داریــم و نــه بیشــتر. بایوشــاک معنــا 
و مفهــوم یــک اثــر هنــری اســت. 
نــه تنهــا یــک بــازی بلکــه یــک اثــر 
هنــری کامــل کــه متعلــق بــه کل 
نــه  و  دنیاســت  در  هنــر  جامعــه 
فقــط هنــر بــازی هــای رایانــه ای.  
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طراحی بی نظیر و خارق العاده شهر رپچر، داستان بسیر زیبا و 
روایت فوق العاده، جلوه های بصری زیبا و رویایی، شخصیت 

پردازی های بی نظیر، صداگذاری فوق العاده عالی، دوستان 
به واقع باید بگویم به دور از هر تعارفی هر چه در این بازی 

می بینید نکته مثبت است و بس.

نگردید نیست!

10
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بعــد از مــدت هــا اســترس و بــی خبــری 
و ســر کــردن بــا یــک تریلــر، ســرانجام 
بــا دیــدن یــک دمــوی طوالنــی از گیــم 
پلــی بــازی Cyberpunk 2077، تقریبــا 
و  برطــرف شــد  نگرانــی هایمــان  تمــام 
گویــا بــازی حتــی از چیــزی کــه فکــر مــی 
کردیــم هــم عمیــق تــر و »خفــن تــر« 
اســت و درســت اســت کــه دیگــر گرالــت 
نیســت ولــی، یــک شــهر بــی نظیــر داریــم 
کــه مــاه هــا و مــاه هــا داســتان بــرای مــا 
در خــودش جــای داده اســت، آن هــم 
دی  ســی  کیفیــت  بــا  هایــی  داســتان 
شــما  از  خیلــی  بــرای  شــاید  پراجکــت. 
نیــز ماننــد مــن، ایــن ویدئــو زیباتریــن 
ــر  ــک ســال اخی ــه در ی نمایشــی باشــد ک
دیــده  هــا  بــازی  اقســام  و  انــواع  از 
یــک  کــه  اســت  مشــخص  کامــال  ایــد. 
گــروه نابغــه پشــت ســاخت ایــن بــازی 
هســتند. گروهــی کــه یکــی از بهتریــن 
را  تاریــخ  آفرینــی  نقــش  فرنچایزهــای 
خلــق کــرده انــد و حــاال مــی خواهنــد بــا 
یــک نقــش آفرینــی دیگــر البتــه ایــن بــار 
بــه صــورت اول شــخص، بــاز هــم قــدرت 
نــام  بعــد  بــه  ایــن  از  تــا  کننــد  نمایــی 
ســی دی پراجکــت تنهــا بــا ویچــر مطــرح 
نشــود و یــک فرنچایــز شــاهکار و افســانه 
نوابــغ  ایــن  کارنامــه  در  هــم  دیگــر  ای 
ثبــت شــده باشــد تــا نشــان دهنــد کــه 
آنهــا نیــز در زمــره اســتودیوهایی هســتند 
ــک  کــه کال هــر چــه بســازند در ســطح ی
شــاهکار اســت، ماننــد ناتــی داگ و راک 
اســتار. البتــه اعضــای ســی دی پراجکــت 
جــزو  اســتودیو،  ایــن  کلــی  طــور  بــه  و 
بــه  تنهــا  نــه  کــه  هســتند  ســازندگانی 
خاطــر بــازی هــای بــی نظیرشــان مشــهور 
و محبوبنــد، بلکــه بــه خاطــر رفتــار بســیار 
و  کاربــران  بــا  اخــالق مدارانــه  و  عالــی 
بازیبــازان  بیــن  بســیار  مخاطبینشــان، 
معنــای  همیشــه  و  هســتند  محبــوب 
واقعــی توجــه بــه گیمــر و احتــرام بــه او را 
بــه صــورت عملــی بــه مــا نشــان داده اند. 
در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا اطالعــات 
ــه  ــم را ب ــازی داری ــن ب مختلفــی کــه از اب
صــورت کوتــاه بررســی کــرده تــا هــر چــه 
بیشــتر بــا خیلــی از المــان هــای گیــم 
آشــنا شــوید.   Cyberpunk 2077 پلــی
ــا  ــه گیمف ــا مجل ــا ب ــم ت پیشــنهاد مــی کن
در ادامــه مطلــب »پیــش نمایــش بــازی 

شــوید.  همــراه   »Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077
در انتظار بلیط سفر به نایت سیتی 

سعید آقابابایی
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کــه   پیداســت  قرائــن  و  شــواهد  از 
Cyberpunk 2077 یــک »شــاهکار« 
از  بعــد  توانــد  مــی  و  بــود  خواهــد 
برتریــن  از  یکــی  بــه  تبدیــل  انتشــار 
کنــار  در  و  تاریــخ شــود  بــازی هــای 
ویچــر ۳ قــرار بگیــرد. بــازی آن قــدر 
جزییــات دارد و آن قــدر عمیــق اســت 
کــه هــر بیننــده ای را شــگفت زده مــی 
کنــد.  بــازی Cyberpunk 2077 نیــز 
 The Witcher 3 بــه ماننــد شــاهکار
ــی بیشــتر از  ــی خیل Wild Hunt و حت
و  از سیســتم های مختلــف  پــر  آن، 
متنــوع مبــارزه و المــان هــای پرتعــداد 
گیــم پلــی مــی باشــد و بــدون شــک در 
ــودن،  ــن ســادگی و در دســترس ب عی
پیچیدگی هــای بســیاری در گیــم پلــی 
بایــد گفــت  خــود خواهــد داشــت و 
ایــن طــور بــه نظــر مــی رســد کــه در 
بــازی  شــاهد   Cyberpunk 2077
پیچیــده تــر و متنــوع تــری از شــاهکار 
 Cyberpunk.ویچــر ۳ خواهیــم بــود
آفرینــی  نقــش  بــازی  یــک    2077
عناویــن  ســری  برخــالف  کــه  اســت 
ویچــر از زاویــه دوربیــن اول شــخص 
دنبــال مــی شــود و البتــه ســازندگان 
قابــل  دالیــل  موضــوع  ایــن  بــرای 
قبولــی را نیــز مطــرح کــرده انــد. وقایع 
بــازی در شــهری عظیــم بــه نــام شــهر 
مــی  دنبــال  ســیتی  نایــت  یــا  شــب 
فعالیــت  بیشــماری  تعــداد  و  شــود 
هــای مختلــف بــرای انجــام دادن در 

ایــن  البتــه  و  داشــت  خواهیــم  آن 
بــازی، عنوانــی کامــال تــک نفــره اســت 
چنــد  بخــش  گونــه  هیــچ  شــامل  و 
نفــره ای نخواهــد بــود. هــر چنــد کــه 
نــام  بــه  بــازی  طراحــان  از  یکــی 
Patrick Mills گفتــه اســت کــه روی 
بخــش چنــد نفــره نیــز دارد کار مــی 
شــود و ممکــن اســت در زمانــی بعــد 
از انتشــار بــازی ایــن بخــش نیــز بــه 
گــردد.  اضافــه   Cyberpunk 2077
البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه 
بــا ایــن کــه Cyberpunk 2077 یــک 
تمــام  امــا  اســت  نفــره  تــک  بــازی 
 solo صرفــا  آن  هــای  ماموریــت 
نخواهنــد بــود و همــان طــور کــه در 
شــاهد  بــازی  نظیــر  بــی  نمایــش 
هــا   ماموریــت  برخــی  در  بودیــم، 
هــای  شــخصیت  از  همراهانــی 
مختلــف بــازی در کنــار شــما حضــور 
بــازی  ابتــدای  در  داشــت.  خواهنــد 
بایــد شــخصیت خــود را انتخــاب کــرده 
در  موضــوع  ایــن  کــه  بســازید  و 
عناویــن نقــش آفرینــی عــادی اســت 
 Cyberpunk 2077 ولــی نکتــه جالــب
در ایــن بخــش، تعــداد و تنــوع بســیار 
بســیار بــاالی مــوارد مختلــف شــخصی 
ســازی در بــازی اســت کــه از مــدل مــو 
و خالکوبــی گرفتــه تــا تعــداد بســیار 
بــرای  بایــد  را  دیگــر  مــوارد  زیــادی 
ــا  شــخصیت خــود را تعییــن کنیــد و ب
ایــن تنوعــی کــه شــاهد بودیــم فکــر 

کــه  شــخصیتی  دو  هیــچ  کنــم  مــی 
هــم  شــبیه  کننــد  خلــق  بازیبــازان 
همــان  همچنیــن  بــود.  نخواهنــد 
مــی  را  ایــن  نیــز  قبــال  کــه  گونــه 
شــاهد  بــازی  دمــوی  در  دانســتیم، 
بودیــم کــه بازیبــاز مــی توانــد پیشــینه 
داســتانی شــخصیت خــود و دلیــل آن 
کــه چــرا او در Night City اســت را 
نیــز تعییــن نمایــد. حتــی مــی توانیــد 
بــرای گرفتــن  کــه وی  کنیــد  تعییــن 
انتقــام یــا فقــط برقــراری Romance و 
ایــن شــهر  بــه  پــای  روابــط عاطفــی 
گذاشــته اســت. همــان طــور کــه مــی 
دانیــد در Cyberpunk 2077 شــما در 
نقــش شــخصیتی بــه نــام V قــرار مــی 
یــک  و  مــزدور  یــک  کــه  گیریــد 
ســایبرپانک اســت و در ازای گرفتــن 
پــول کارهــای خطرناکــی را قبــول مــی 
 V کنــد و بایــد ورژن شــخصی خــود از
را در بــازی خلــق کنیــد. مــی توانیــد 
انتخــاب  او  بــودن  زن  یــا  مــرد  بیــن 
کــه  نیســت  مشــخص  البتــه  کنیــد. 
جنســیت او آیــا روی تجربــه شــما از 
ــر  ــا خی ــذارد ی ــر مــی گ بــازی هــم تاثی
روابــط  برقــراری  روی  قطعــا  ولــی 
عاطفــی در داســتان تاثیرگــذار خواهد 
بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در بــازی 
 bisexual تعــدادی شــخصیت هــای
نیــز وجــود دارنــد. بــر خــالف خیلــی از 
در  آفرینــی،  نقــش  هــای  بــازی 
Cyberpunk 2077 الزم نیســت کــه 
در بخــش انتخــاب شــخصیت، کالس 
خاصــی را نیــز بــرای وی تعییــن کنیــم 
و همــان طــور کــه در دمــو دیدیــم و 
یکــی از ســازندگان بــازی نیــز در مــورد 
هــای  کالس  داد،  مــی  توضیــح  آن 
ای در  قبــل خلــق شــده  از  و  ثابــت 
بــازی وجــود ندارنــد کــه موقــع ســاخت 
انتخــاب  هــا  آن  بیــن  از  شــخصیت 
نماییــد. در واقــع شــما مــی توانیــد در 
روش  اســاس  بــر  و  بــازی  رونــد 
بازیتــان کالس خــود را خلــق نماییــد. 
رونــد  در  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
امتیــازات  خــرج  و  بــازی  پیشــروی 
تجربــه و ارتقــا دادن شــخصیتتان، ۳ 
و   Solo, Techie کلــی  کالس  نــوع 
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مــی  کــه  دارنــد  وجــود   Netrunner
توانیــد امتیازاتتــان را تنهــا در یکــی از 
یــا  و  نماییــد  هــا خــرج  ایــن شــاخه 
ترکیبــی از هــر ۳ شــاخه را امتحــان 
مبــارزات  بــر  ســولو  کالس  کنیــد. 
گچــت  بــر   Techie اســت،  متمرکــز 
و  هــا  ماشــین  و  مختلــف  هــای 
کــردن  هــک  بــر   Netrunner
حتــی  و  هــا  ربــات  و  کامپیوترهــا 
و  مــردم  ذهــن  کــردن  دســتکاری 
کشــتن آن هــا از ایــن طریــق تمرکــز 
بــازی  در  توانیــد  مــی  شــما  دارد. 
مهــارت هــای مختلفــی را آزاد نماییــد 
اســتفاده  خــود  نفــع  بــه  آنهــا  از  و 
ــا داشــتن مهــارت هــای  ــال ب ــد. مث کنی
مــی  شــما   ،engineering بــاالی 
روی  مختلــف  هــای  پنــل  توانیــد 
دیوارهــا را disassemble کنیــد و راه 
ــاز نماییــد  هــای جدیــدی بــرای خــود ب
)شــاید چیــزی شــبیه بــه ســری دوس 
اکــس کــه مــی توانیــد مهــارت هــای 
ــازی خــود  خــود را در راســتای روش ب
ــدون شــک ایــن  ــه ب ــد، البت ارتقــا دهی
خیلــی  ســایبرپانک  در  موضــوع 
دوس  از  تــر  عمیــق  و  تــر  پیچیــده 
اکــس خواهــد بــود(. از نــکات واضــح 
در بــازی کــه البتــه همیشــه ســی دی 
پراجکــت در ایــن زمینــه شــهره خــاص 
و عــام بــوده اســت، خــوش ســلیقگی 
کــه  اســت  اســتودیو  ایــن  طراحــان 

مونــث  هــای  شــخصیت  همــواره 
مــی  را خلــق  و جذابــی  زیبــا  بســیار 
 Cyberpunk کننــد و ایــن بــار نیــز در
2077، شــخصیت مونثــی کــه بــازی بــا 
او پیــش مــی رفــت، دختــری بســیار 
جــذاب و خــوش ظاهــر بــود و البتــه 
ــل همیشــه در  ــه مث مشــخص شــد ک
هــای  المــان  شــاهد  بــازی 
ایــن  هــای  بــازی  »مخصــوص« 
ســازنده هــم خواهیــم بــود کــه دیگــر 
و  شــما  بــه  را  بودنــش  خــوب  و  بــد 
در  کنــم.  مــی  واگــذار  شــما  عقیــده 
نیــز  قبــال  کــه  طــور  همــان  واقــع 
ــا  ــود، خشــونت تنه مشــخص شــده ب
 Cyberpunk بزرگســاالنه  المــان 
دارای  بــازی  بلکــه  نیســت.   2077
 nudity و  بزرگســاالنه  هــای  صحنــه 
»کامــل« اســت. شــما مــی توانیــد بــا 
در  کــه  هایــی  شــخصیت  از  خیلــی 
بــازی مــی بینیــد روابــط یــک روزه ای را 
و  کنیــد  برقــرار  تفریــح  فقــط جهــت 
بزرگســاالن  مخصــوص  هــای  محــل 
وجــود  ســیتی  نایــت  شــهر  در  نیــز 
برخــی  توانیــد  مــی  حتــی  و  دارنــد 
ســرگرمی هــای بزرگســاالنه را ترتیــب 
دهیــد! همــان طــور کــه مــی دانیــد 
وقایــع Cyberpunk 2077 در شــهری 
بــه نــام Night City دنبــال مــی شــود. 
ــر اســاس دمــوی  ــه ب ســخت اســت ک
بــازی  پلــی  گیــم  از  مشــاهده شــده 
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بخواهیــم دقیقــا بگوییــم ایــن شــهر چقــدر بــزرگ 
 CD Projekt در  بــازی  ســازندگان  ولــی  اســت 
Red گفتــه انــد کــه ایــن شــهر بســیار عظیــم و پــر 
از مــردم مختلــف اســت و بیــن بخــش هــای آن 
هــم هیــچ صفحــه بازگــذاری وجــود نــدارد. البتــه 
بخشــی از صحبــت ســازندگان کــه مربــوط بــه 
»پــر از مــردم مختلــف« اســت را در دمــوی گیــم 
پلــی بــازی کامــال مشــاهده کردیــم و بــه عینــه در 
بــازی واضــح اســت. شــش منطقــه مجــزا و بــزرگ 
در ایــن شــهر شــگفت انگیــز وجــود دارد کــه هــر 
دارا  را  تــم خــاص خــود  و  و هــوا  کــدام حــال 
هســتند. بایــد گفــت Cyberpunk 2077 در ایــن 
نظــر  از  دیدیــم،  آن  از  کــه  جذابــی  نمایــش 
ــب و  ــه طــرز عجی ــری و گرافیکــی، ب طراحــی هن
غریبــی شــگفت انگیــز بــود و زمانــی کــه در شــهر 
عظیــم نایــت ســیتی کــه در واقــع دنیــای ایــن 
بــازی اســت شــاهد راه رفتــن شــخصیت اصلــی 
هــای  طراحــی  و  جزییــات  قــدر  آن  بودیــم، 
ــه حــال  ــا ب ــده مــی شــد کــه ت ــز دی شــگفت انگی
شــهری ایــن چنیــن پویــا و زنــده را در هیــچ بــازی 
ندیــده بــودم. قابلیــت تعامــل بــا Night City در 
مــی  شــما  مثــال  اســت.  انگیــز  شــگفت  بــازی 
توانیــد بــا آگهــی هــای تبلیغاتــی کــه بــه شــما 
را  مختلــف  محصــوالت  کجــا  از  گوینــد  مــی 
شــهر  در  همچنیــن  کنیــد.  تعامــل  بخریــد 
دســتگاه هــای فــروش مختلفــی وجــود دارنــد کــه 
داروهــا و آیتــم هــا و ســرویس هــای مختلفــی را 
در ازای پــول بــازی کــه در دمــوی نمایــش دده 
شــده از بــازی از آن بــا نــام Eddie نــام بــرده مــی 
شــد، بــه شــما ارائــه مــی دهنــد و مثــال در بــازی 
دیدیــم کــه شــخصیت اصلــی یــک آیتــم را از ایــن 
دســتگاه هــا مــی خــرد و حتــی در مبــارزه ابتــدای 
شــخصیت  کــه  بودیــم  شــاهد  بــازی  نمایــش 
اصلــی از یکــی از ایــن آیتــم هــا کــه تاثیــر موقتــی 
و مثبتــی بــر روی او دارنــد اســتفاده مــی کنــد 

افزایــش  بــرای   reflex booster داروی  )مثــال 
خیلــی  خیلــی  تعــداد  بدنــی(.  هــای  رفلکــس 
در  مختلــف  هــای  شــخصیت  و   NPC زیــادی 
خیابــان راه مــی رفتنــد کــه جالــب اینجاســت کــه 
بــا ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد شــهر نایــت ســیتی 
از لحــاظ جمعیــت و افــراد حاضــر در خیابــان، 
خیلــی خیلــی شــلوغ تــر از دیگــر بــازی هــا باشــد، 
امــا آن تعــداد شــخصیتی کــه در دمــو مشــاهده 
بــا  اســمان  تــا  زمیــن  کدامشــان  هــر  کردیــم 
دیگــری تفــاوت داشــتند و هــر شــحصیت کامــال 
بــا دیگــران متفــاوت بــود و مثــل خیلــی از بــازی 
هــا کــه مثــال ۶ نفــر در خیابــان هســتند و ۲ بــه 
۲ دقیقــا عیــن یکدیگــر هســتند، شــاهد کلــی 
 Cyberpunk 2077 در  تکــراری  شــخصیت 
نیســتیم و ایــن موضــوع شــهر نایــت ســیتی را 
بســیار پویــا تــر و زنــده تــر و واقعــی تــر از دیگــر 
شــهرها نشــان مــی دهــد و قطعــا هنــگام بــازی 
کــردن حــس واقعــی تــری را بــه مــا منتقــل مــی 
کنــد )البتــه اگــر کــه در بــازی نهایــی هــم تمامــی 
بــا  همچنیــن  باشــد(.  دمــو  ایــن  ماننــد  شــهر 
ایــن شــلوغی خیابــان و شــهر، ذره ای  وجــود 
مشــکل فنــی و.. در ایــن دمــو شــاهد نبودیــم کــه 
امیدواریــم در بــازی نهایــی نیــز بــه همیــن شــکل 
باشــد. همچنیــن در نمایــش بــازی شــاهد بودیم 
کــه وقتــی کــه در بــازی بــا شــخصیت هــای غیــر 
قابــل بــازی یــا یــا همــان NPC هــا حــرف مــی 
زنیــد، سیســتم انتخــاب دیالــوگ روی صفحــه 
انجــام  کــه  انتخابــی  هــر  و  شــود  مــی  ظاهــر 
افرینــی  نقــش  هــای  بــازی  ســان  بــه  دهیــد، 
عواقــب خــودش را خواهــد داشــت کــه البتــه 
خــوب مــی دانیــد کــه در بــازی هــای ســی دی 
پراجکــت، ایــن عواقــب و نقــش تصمیــم هــا و .. 
چندیــن بــرار و چنیــدن رده از دیگــر بــازی هــای 
ــر اســت. در  ــر و باکیفیــت ت نقــش افرینــی، بهت
ــوگ هــای ممکــن  مــورد چگونگــی و تعــداد دیال

ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــراد بای ــا اف ــت کــردن ب در صحب
اشــاره کــرد کــه بــا انجــام فعالیــت هــای مختلــف 
در بــازی، شــما Street Cred دریافــت مــی کنیــد 
کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد دیالــوگ هــای 
مختلــف در گفتگوهــا بــاز کنیــد یــا بــا قیمــت 
هــای بهتــری خریــد کنیــد. همــان طــور کــه قبــال 
نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام، بــه نظــر مــی 
رســد کــه در بــازی برخــی ماموریــت هــای جانبــی 
تنهــا در حالتــی فعــال مــی شــوند کــه شــما حــد 
داشــته  را   Street Cred ایــن  از  مشــخصی 
باشــید. نایــت ســیتی مظهــر واقعــی یــک شــهر 
باشــکوه مخصوصــا در شــب اســت و نورهــای 
تبلیغــات  و  عظیــم  هــای  ســاختمان  و  زیبــا 
بســیار  ای  چهــره  تفریحــی،  اماکــن  و  جــذاب 
وسوســه کننــده بــه شــهر داده انــد و بــدون شــک 
بــازی کــردن در شــب بســبار جــذاب تــر از روز 
خواهــد بــود. در همیــن مــورد بایــد اشــاره کنــم 
چرخــه روز و شــب بــه همــراه سیســتم اب و 
وجــود  بــازی  در  نیــز  داینامیــک  کامــال  هــوای 
خواهــد داشــت کــه البتــه انتظــاری هــم غیــر از 
ماموریــت  سیســتم  مــورد  در  نداشــتیم.  ایــن 
 CD Projekt Red هــای بــازی ســازندگان آن در
اعــالم کردنــد کــه آنهــا قصــد دارنــد ماموریــت 
و   organic کامــال  حالــی  و  بــازی حــس  هــای 
ــه  ــه تجرب ــا توجــه ب واقعــی داشــته باشــند کــه ب
ویچــر ۳ و ایــن کــه حتــی فرعــی تریــن ماموریــت 
هــای آن هــم از برتریــن ماموریــت هــای دیگــر 
بــازی برتــر بودنــد، کامــال مــی توانیــم بــه ایــن 
ــازی و  ــاور داشــته باشــیم. در نمایــش ب حــرف ی
طــی صحبــت هایــی کــه ســازندگان بــازی در آن 
ــم  ــه در گی ــی ک ــد و بخــش های انجــام مــی دادن
پلــی آن مشــاهده کردیــم، مشــخص اســت کــه 
از آنجایــی کــه شــخصیت اصلــی در واقــع یــک 
در  هــا  ماموریــت  بیشــتر  اســت،  مــزدور 
Cyberpunk 2077 در قالــب job یــا شــغل هــای 
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مختلــف وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد بــه روش 
هــای مختلفــی آن هــا را قبــول کنیــد. مثــال مــی 
توانیــد آنهــا را از طریــق صحبــت بــا fixer هــا کــه 
ماموریــت هــای مختلفــی بــرای مزدورانــی مثــل 
V دارنــد، قبــول نمــوده و انجــام دهید. همچنین 
ماموریــت هــای ناگهانــی نیــز در بــازی وجــود 
دارنــد و ممکــن اســت برخــی ماموریــت هــا را بــه 
ــال  ــد و مث ــول کنی ــان قب صــورت اتفاقــی در خیاب
وقتــی مــی بینیــد کــه یک اتفاقــی دارد در خیابان 
مــی افتــد مــی توانیــد انتخــاب کنیــد کــه خــود را 
وارد ماجــرا کنیــد یــا خیــر و بــا وارد شــدن بــه 
فرعــی  ماموریــت  یــک  اســت  ممکــن  ماجــرا 
انتظارتــان را بکشــد. در نمایــش بــازی و هنــگام 
تــردد در محیــط شــهر شــاهد بودیــم کــه اگــر 
نخواهیــد در بــازی بــا پــای پیــاده ســفر کنیــد، 
در  مختلفــی  نقلیــه  وســایط  بــا  توانیــد  مــی 
سرتاســر نایــت ســیتی آزادانــه رانندگــی کنیــد کــه 
شــامل ماشــین ها و موتورســیکلت ها هســتند. 

رانندگــی از زاویــه دوربیــن اول شــخص درون 
نمــای داخــل  و  ماشــین بســیار جــذاب اســت 
ماشــین بســیار خفــن و جــذاب اســت و البتــه 
اگــر از نمــای ســوم شــخص نیــز رانندگــی کنیــد، 
خــود ماشــین ســوپر پــاور اســپرتی کــه ســوارش 
هســتید هــم معرکــه اســت و طراحــی خیلــی 
فــوق العــاده ای دارد. البتــه نبایــد از طراحــی بــی 
نظیــر و فــوق شــاهکار شــهر نایــت ســیتی زمانــی 
کــه در حــال رانندگــی در شــهر بودیــم گذشــت 
واقعــی  و  تریــن  زنــده  برتریــن،  واقــع  بــه  کــه 
ــه  ــا ب تریــن شــهری اســت کــه از نظــر طراحــی ت
حــال در دنیــای بــازی هــا دیــده ایــم. همچنیــن 
همــان طــور کــه در نمایــش بــازی شــاهد بودیــم 
شــما حتــی مــی توانیــد ســوار بــر ماشــین مبــارزه 
کنیــد و از پنجــره ماشــین بیــرون آمــده و شــلیک 
بــا  مــردم  و  پیــاده  عابرهــای  روی  از  و  کنیــد 
ماشــین رد شــوید کــه ایــن مبــارزات ماشــینی در 
نمایشــی کــه از بــازی شــاهد بودیــم بــه معنــای 

واقعــی معرکــه و هیجــان انگیــز بودنــد و بــه نظــر 
مــی رســد کــه یکــی از بهتریــن بخــش هــای بــازی 
باشــند. آن طور  که از محیط شــهر و ســاختمان 
هــای چندیــن طبقــه و عظیــم آن پیداســت و در 
نمایــش گیــم پلــی بــازی هــم بــه برخــی از ایــن 
طبقــات  بــه  و  کردیــم  ســفر  هــا  ســاختمان 
مختلــف رفتیــم، کامــال واضــح اســت کــه برخالف 
شــاهکار  یعنــی  ســازنده  ایــن  قبلــی  بــازی 
ــی  ــه »The Witcher 3« کــه نقشــه خیل جاودان
صــاف و مســطح و اصطالحــا flat ی داشــت، 
نقشــه »Cyberpunk 2077« پــر از بلنــدی هــا و 
ســاختمان هــای عظیــم اســت کــه بــازی در آنهــا 
نیــز دنبــال مــی شــود و عمــق بیشــتری بــه گیــم 
شــاهد  بــازی  نمایــش  در  بخشــد.  مــی  پلــی 
انجــام  از  بعــد  اصلــی  شــخصیت  کــه  بودیــم 
ماموریــت اول، بــه خانــه خــود مــی رود و ســپس 
در آنجــا زبانــم الل از خــواب بیــدار مــی شــود و 
کامــال واضــح اســت کــه قــرار اســت وقــت زیــادی 
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را در بــازی در آپارتمــان V بگذرانیــم و شــاهد بودیــم کــه در 
 V آنجــا مــی توانیــد لبــاس خــود را عــوض کنیــد )شــخصیت
یــک ژاکــت مخصــوص بــه تــن دارد کــه بــه نظــر مــی رســد 
ــر  ــه عهــده دارد(، کامپیوت ــازی ب نقــش خیلــی مهمــی در ب
خــود و ماموریــت هــا را چــک نماییــد، بــه ســالح هــای 
مختلــف خــود دسترســی یابیــد و همچنیــن یــک منظــره 
تماشــا  ســیتی  نایــت  شــهر  از  را  جــذاب  و  زیبــا  بســیار 
نماییــد. طبــق گفتــه ســازندگان در طــول بــازی مــی توانیــد 
مــکان هــای مختلفــی را در شــهر خریــداری کنیــد کــه بــه 
عنــوان پایــگاه از آنهــا اســتفاده نماییــد. در بــازی بــا انجــام 
ماموریــت هــا و فعالیــت هــای مختلــف بــه ســبک تمامــی 
عناویــن نقــش آفرینــی امتیــازات تجربــه کســب مــی کنیــد 
کــه از ایــن امتیــازات مــی توانیــد در راســتای قدرتمندتــر 
کــردن شــخصیت خــود اســتفاده نماییــد و آنهــا را بــر روی 
مــوارد مختلفــی مثــل قــدرت، هــوش، رفلکــس، تکنولــوژی 
و بســیاری المــان هــای دیگــر هزینــه کنیــد و در واقــع 
شــخصیت خــود را در راســتای روش بازیتــان ارتقــا دهیــد. 
شــاهد بودیــم کــه در نمایــش بــازی شــخصیت اصلــی بــه 
ــی قــرار  ــه نظــر مــی رســد توانای ــره کــه ب ــزد یــک فــرد خب ن
دادن ارتقاها و آپگریدهای مختلف را بر روی ســایبرپانک 
هــا دارد، مــی رود و وی بــرای او یــک سیســتم اســکنر بــرای 
بررســی یــا inspection را در چشــمش قــرار مــی دهــد کــه 
بــه وســیله آن مــی توانیــد درک بهتــری از محیــط داشــته 
باشــید و از اشــیاء مختلــف و... اطالعــات مفیــدی کســب 
نماییــد و حتــی نقــاط ضعــف دشــمنان را دریابیــد. حتــی بــا 
ایــن اســکنر مــی توانیــد دیدتــان را ماننــد یــک دوربیــن بــه 
حالــت زوم کــردن ببریــد و همــه چیــز را بهتــر ببینیــد. 
ــر پوســتی در  ــرای یــک شــما یــک ســالح زی ــن او ب همچنی
دســتتان قــرار مــی دهــد )sub-dermal Weapon( قــرار 
ــد و  ــاط برقــرار مــی کن ــا پوســت شــما ارتب مــی دهــد کــه ب
باعــث مــی شــود کــه اطالعــات ســالحتان و تعــداد تیرهــا 
و.. را بتوانیــد ببینیــد و البتــه ایــن شــخص شــما را بــه یــک 
ســالح جــذاب Melee نیــز مجهــز مــی کنــد. در واقــع ایــن 
بــازی بــرای هــر چیــزی یــک معنــا و دلیــل بــه مــا مــی دهــد، 

ــازی. یعنــی بیهــوده نمــی آیــد  حتــی بــرای رابــط کاربــری ب
بگویــد کــه چــون ایــن بــازی اســت پــس بایــد میــزان تیــر و 
مهمــات و .. را روی صفحــه تــان ببینیــد، بلکــه مــی گویــد 
کــه اگــر ایــن اطالعــات را مــی بینیــد بــه خاطــر سیســتم 
ســالح زیرپوســتی اســت کــه قــرار داده ایــد و از طریــق 
ارتبــاط بــا پوســت دســت شــما کــه ســالح در آن قــرار داد، 
ــه سیســتم ســالح شــما متصــل شــده و اطالعــات  آن را  ب
بــرای شــما روی سیســتم اســکنرتان نمایــش مــی دهــد. 
همچنیــن جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن ســالح زیرپوســتی، 
آســیب پایــه هــر ســالح را نیــز مقــداری افزایــش مــی دهــد. 
در بــازی هــم آیتــم هــا و ســرویس دهنــده هــای قانونــی 
وجــود دارنــد و هــم خیلــی هــا هســتند کــه بــه صــورت 
غیرقانونــی و اصطالحــا بــازار ســیاه کار مــی کننــد و در ازای 
ــد کــه  ــه شــما پیشــنهاد مــی دهن ــی ب قیمــت مناســب حت
بــرای شــما نصــب  ســالح و تجهیــزات درجــه ارتشــی را 
نماینــد. از آنجایــی کــه بــا یــک عنــوان نقــش آفرینــی طــرف 
هســتیم، بررســی شــراط و محیــط قبــل از وارد شــدن بــه 
یــک قــرار مالقــات خطرنــاک )مخصوصــا اگــر پــای کمپانــی 
هــای نظامــی قدرتمنــد بــازی مطــرح باشــد( و اســکن کــردن 
شــرایط محیطــی و راه هــای ضربــه زدن در صــورت خــراب 
ــه  ــد بســیار ب شــدن شــرایط و راه هــای فــرار و .. مــی توان
شــما کمــک کنــد کــه در نمایــش بــازی ایــن موضــوع را قبــل 
از رفتــن بــه ســر قــرار بــا خانمــی کــه نماینــده یکــی از 
بــود  بزرگتریــن شــرکت هــای نظامــی کل نایــت ســیتی 
ایــن مــورد  نیــز در  بــازی  مشــاهده کردیــم کــه ســازنده 
نکاتــی را مطــرح مــی کــرد. در حقیقــت بــازی بــه شــما ایــن 
اجــازه را مــی دهــد کــه در موقعیــت هــای مختلــف بــا 
بررســی شــرایط و راهکارهــا و آپشــن هایــی کــه در اختیــار 
داریــد، راه هــای مختلفــی را پیــش بگیریــد. مثــال در یــک 
مقابلــه، سیســتم اکشــن و تیرانــدازی را انتخــاب کنیــد یــا 
بــا صحبــت مشــکل خــود را حــل نماییــد و یــا حتــی برخــی 
مواقــع گــروه هــا را بــر علیــه یکدیگــر کنیــد تــا خودتــان ایــن 
وســط جــان ســالم بــه در ببریــد. البتــه همــان طــور کــه در 
نمایــش دیدیــم سیســتم دیالــوگ هــا پیچیــده تــر از ایــن 
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قــرار  بــا وی  کــه  و مثــال همــان خانمــی  حــرف هاســت 
داشــتیم، بــه شــخصیت اصلــی یــک دروغ ســنج وصــل مــی 
ــا تنهــا اینجــا  ــا از او ســواالتی از قبلــی ایــن کــه »ای ــد ت کن
اومــدی یــا کســی همراهــت هســت؟« را بپرســد و قطعــا 
جــواب هــای شــما و توانایــی هــای شــخصیتتان باعــث 
ایجــاد  و  هــا  دیالــوگ  در  جدیدتــر  هــای  گزینــه  ایجــاد 
خروجــی هــای جدیــدی در داســتان مــی شــوند. افــرادی 
کــه بــا آنهــا ســر و کار داریــد بســیار خطرنــاک هســتند و بــه 
گویــد،  مــی  بــازی  کــه ســازنده  طــور  کلــی همــان  طــور 
زندگــی در نایــت ســیتی اصــال کار آســانی نیســت و خطــر 
همیشــه همــراه شــما خواهــد بــود. در ماموریــت هــای 
مختلــف و مثــال ماموریتــی کــه در نمایــش بــازی شــاهد 
ــا راه حــل دیپلماتیــک و  ــاز تصمیــم گرفــت ت بودیــم، بازیب
غیــر خشــن را بــرای گرفتــن یــک  Mode )ماموریتــی کــه بــا 
بــرای  را  پــول  و  کــرد  توافــق  آن  انجــام  بــرای  آن خانــم 
خریــدن مــاد دریافــت نمــود( انتخــاب کنــد و زمانــی کــه در 
ــازی نیــز مــی گویــد کــه  منطقــه خریــد هســتیم ســازنده ب
یادتــان باشــد کــه شــما اینجــا آمــده ایــد کــه مــاد را بخریــد 
ــه ایــن کــه بدزدیــد و راه حــل خشــونت آمیــز را انتخــاب  ن
نماییــد. امــا مــی توانیــد هــر لحظــه خالفــه ایــن موضــوع 
عمــل کنیــد و نظرتــان را تغییــر دهیــد و کار را بــه خشــونت 
بکشــانید کــه البتــه حســابی کارتــان ســخت مــی شــود زیــرا 
کــه در مســیر رســیدن بــه ســالن اصلــی فروشــنده، دیدیــم 
کــه چقــدر تجهیــزات و Turret و.. آمــاده و مهیــای از بیــن 
بــردن هــر دشــمنی بودنــد. ســازنده بــازی نیــز در اینجــا مــی 
گویــد کــه »همــان طــور کــه مــی بینیــد اینجــا بــه طــرز 
شــدیدی محافظــت شــده اســت و خودتــان مــی توانیــد 
ــز را انتخــاب مــی  ــر راه خشــونت امی ــد کــه اگ حــدس بزنی
کردیــد چطــور مــی شــد.« در مالقــات بــا فــرد فروشــنده 
ــه شــما از دارویــی کــه در حــال  شــاهد هســتیم کــه وی ب
اســتعمال و کشــیدن آن اســت بــه شــما نیــز تعــارف مــی 
کنــد و حتــی همیــن مــوراد کوچــک و رد کــردن یــا قبــول 
پیامدهــای  توانــد  مــی  نیــز  هــا  درخواســت  ایــن  کــردن 
خــودش را داشــته باشــد و مثــال وقتــی یکــی از افــراد یــک 

گنــگ بــه شــما یــک دوز از داروی خــود را تعــارف مــی کنــد 
انتخــاب پاســخ مثبــت یــا رد کــردن آن بــه عهــده شماســت 
و عواقبــی را نیــز در بــر خواهــد داشــت. اســتعمال ایــن 
داروهــا و .. از طریــق یــک دســتگاه کــه در بــازی مشــاهده 
کردیــم انجــام مــی شــود. Mode ی کــه بــرای خریــد آن 
رفتــه بودیــم یــک ربــات کوچــک عنکبــوت ماننــد اســت کــه 
و مشــخص  اســت  العــاده جــذاب طراحــی شــده  فــوق 
ــازی  ــرای مــا در ب ــادی ب ــی زی ــی هــای خیل اســت کــه کارای
خواهــد داشــت. ایــن بــات کــه ماننــد یــک همــکار بــرای 
شــما عمــل مــی کنــد، بــه سیســتم اســکنر و عصبــی شــما 
متصــل مــی شــود و شــما مــی توانیــد از سیســتم اســکنر 
بســیار کارآمــد خــود بــرای ارتبــاط بــا آن اســتفاده کنیــد. او 
مــی توانــد بــه ماننــد یــک دوربیــن عمــل کنــد، از دیوارهــا 
بــاال بــرود، از دریچــه هــای مختلــف رد شــود و وقتــی هــم 
کــه اســتفاده ای از آن نداریــد مــی توانیــد در صنــدوق 
عقــب ماشــینتان آن را قــرار دهیــد. البتــه در نمایــش بــازی 
دیدیــم کــه خریــد ایــن بــات بــه خوبــی پیــش نمــی رود و 
وقتــی فروشــنده بــرای چــک کــردن کارت و اعتبــار آن مــی 
یــک  حــاوی  کارت  ایــن  کــه  شــود  مــی  مشــخص  رود، 
ویــروس بــوده کــه یــک اختــالل در سیســتم آن هــا ایجــاد 
مــی کنــد و کار بــه خشــونت کشــیده مــی شــود. بعــد از 
کشــتن افــراد داخــل اتــاق، شــما پردازنــده ایــن بــات را کــه 
بــه ســر یکــی از فروشــنده هــا وصــل اســت بــر مــی داریــد 
تــا بــات عنکبوتــی را در اختیــار بگیریــد. همچنیــن بازیبــاز 
از درون یــک جعبــه دیگــر، یــک ســالح شــات گان معرکــه 
و تقویــت شــده را بــر مــی دارد کــه در درجــه اول چیــزی کــه 
بــه چشــم مــی آیــد طراحــی بــی نظیــر و زیبــا و خــاص ایــن 
ســالح اســت و البتــه از نظــر کارایــی هــم گلولــه ایــن ســالح 
مــی توانــد از دیوارهــا و کاورهــا عبــور کنــد و اســیب زیــادی 
هــای  راه  اتــاق  ایــن  از  شــدن  خــارج  بــرای  کنــد.  وارد 
مختلفــی در اختیــار داریــد کــه بســته به توانایی شــخصیت 
شــما بایــد یکــی را انتخــاب کنیــد. مثــال یــک درب وجــود 
 Net دارد کــه همــان طــور کــه ســازنده مــی گویــد بایــد یــک
Runner قــوی باشــید کــه بتوانیــد آن را هــک نماییــد ولــی 
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مهــارت  طریــق  از  بــازی  در  اصلــی  شــخصیت 
هــای Engineering خــود یــک راه دیگــر را بــاز 
از لحــاظ گیــم    Cyberpunk 2077 .مــی کنــد
پلــی یــک نقــش آفرینــی غیــر خطــی اســت کــه از 
و  شــود  مــی  دنبــال  شــخص  اول  دیــد  زاویــه 
ــن بخــش  ــم تری ــن و مه ــارزات یکــی از برتری مب
هــای بــازی هســتند. همــان طــور کــه در نمایــش 
بــازی شــاهد بودیــم، سیســتم شــلیک ســالح هــا 
اول  شــوترهای  اســتاندارد  روش  همــان  بــه 
بــازی  در  اســت. همچنیــن دشــمنان  شــخص 
نــوار ســالمتی دارنــد و وقتــی بــه آنهــا شــلیک مــی 
کنیــد، اعــداد میــزان آســیبی کــه بــه آنهــا مــی 
زنیــد را مشــاهده مــی کنیــد تــا بــه ایــن شــکل 
بتوانیــد بیشــتر بــا ســالح هــای خــود و کارآیــی آن 
بــازی  از  کــه  نمایشــی  در  شــوید.  آشــنا  هــا 
مشــاهده کردیــم چیــزی در حــدود ۳ تــا ۴ ســالح 
مختلــف را دیدیــم کــه هــر کــدام perk هــای 
مخصوصــی نیــز بــرای اســتفاده دارا هســتن و 
همچنیــن مادهــای مختلفــی نیــز بــرای شــخصی 
بــازی  در  گوناگــون  هــای  تمــام ســالح  ســازی 
ــد. یکــی از ایــن ســالح هــا کــه فــوق  وجــود دارن
ــه نظــر مــی رســید  ــر و جــذاب ب ــی نظی العــاده ب
از  ســازنده  گفتــه  بــه  کــه  بــود   Smart Rifle
بــازی محســوب  پیشــرفته تریــن ســالح هــای 
مــی شــود. ایــن ســالح گلولــه هایــی شــلیک مــی 
دارا  را  کــردن هــدف  دنبــال  قابلیــت  کــه  کنــد 
هســتند. کیفیــت شــلیک ســالح هــا و تیرانــدازی 

بــه  بودیــم  شــاهد  کــه  نمایشــی  در  بــازی  در 
بــود و  معنــای واقعــی فــوق العــاده و جــذاب 
کامــال مــا را کــه فقــط ببیننــده بودیــم و بــازی 
مــی  بــازی  بــه درون جــو  نیــز  را  نمــی کردیــم 
کشــید و بــا خــود همــراه مــی کــرد، چــه برســد بــه 
مبــارزات  ایــن  بخواهیــم  خودمــان  کــه  ایــن 
هیجــان انگیــز را تجربــه نماییــم. مبــارزات بــازی 
همــان طــور کــه در دمــوی آن مشــاهده کردیــم 
شــامل یــک سیســتم خیلــی باحــال و جــذاب 
هدفگیــری ricochet هســتند کــه بــه شــما اجــازه 
مــی دهــد گلولــه هــا را بــه زاویــه ای صحیــح کــه 
اســکنر شــما برایتــان نشــان مــی دهــد، بــه دیــوار 
ــه پشــت  ــه دشــمنانی ک ــا در بازگشــت ب ــد ت بزنی
کاور هســتند بخــورد. در واقــع شــما مــی توانیــد 
وقتــی کــه روبــروی یــک دیــوار هــدف گیــری مــی 
کنیــد، مســیری کــه گلولــه تــان طــی خواهــد کــرد 
را ببینیــد. همچنیــن بــا اســکنر جــذاب خــود مــی 
توانیــد دشــمنانی کــه پشــت کاورهــا پنهــان شــده 
شــاهد  مبــارزات  در  دهیــد.  تشــخیص  را  انــد 
بودیــم کــه دنیــای بــازی بــه صــورت کامــل و صــد 
در صــد قابــل تخریــب نیســت، ولــی پنجــره هــا و 
کامــال  و...  بــدن شــخصیت هــا  و  ســتون هــا 
قابــل خــراب کــردن هســتند. مثــال در مبــارزه 
شــخصیت  هــای  شــلیک  کــه  بودیــم  شــاهد 
اصلــی و دشــمنان بــه صــورت تکــه تکــه، لبــه 
ســتونی را کــه او پشــت آن کاور گرفتــه بــود را 
 V ،شکســت و از همین گوشــه شکســته ســتون
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کــه  حالــی  در  کــرد  مــی  شــلیک  دشــمنان  بــه 
خــودش پشــت ســتون بــود و ایــن یــک اســتفاده 
ــن  ــود. همچنی ــازی ب ــط ب ــب از تخریــب محی جال
مثــال شــما مــی توانیــد بــا شــلیک هــای دقیــق 
دســت و بــازو یــا پــای دشــمنان را از بیــن ببریــد و 
در نمایــش بــازی دیدیــم کــه شــخصیت اصلــی بــا 
یــک  پــای  بــه  ابتــدا  خــود  نظیــر  بــی  شــاتگان 
دشــمن شــلیک کــرد و صحنــه آهســته شــد و 
وقتــی دشــمن داشــت بــه زمیــن مــی افتــاد بــا یک 
ــه قــول خودمــان  ــز ب شــلیک دیگــر ســر وی را نی
ترکانــد!! بــه هــر حــال نمــی شــود کــه بــازی ســی 
دی پراجکــت باشــد و خشــونت شــدید نداشــته 
باشــد. همچنیــن شــاهد بودیــم کــه شــخصیت 

اصلــی مــی توانــد بــه سیســتم عصبــی دشــمنان 
وصــل شــده و در واقــع از ایــن طریــق وی بــه کل 
ــد و از  ــدا مــی کن ــات آن هــا دسترســی پی اطالع
ایــن طریــق مــی توانــد مخفــی گاه های دشــمنان 
و ســاختمان هــای مختلــف آنهــا و تعــداد افــراد 
ســاختمان و پرســنل مختلــف انهــا را در یابــد و 
بــه سیســتم بقیــه دشــمنان نیــز وصــل  حتــی 
شــود و بــرای آنهــا نیــز اختــالل ایجــاد نمایــد. در 
بخشــی از نمــاش دمــوی بــازی شــاهد بودیــم کــه 
V از یــک قابلیــت فــوق العــاده عالــی شــبیه هــک 
ایــن  از  و  کــرد  اســتفاده  کــردن روی دشــمنان 
داد.  انتقــال  آنهــا  بــه  را  بدافزارهایــی  طریــق 
ســپس وی یــک ویــروس را بــه آنهــا منتقــل کــرد 

و ارتبــاط بیــن دشــمنان و ســالح هایشــان مختــل 
ــد و ســپس  ــه شــلیک نبودن ــادر ب ــر ق شــد و دیگ
را  یکــی  و  پریــد  پاییــن  اصلــی  شــخصیت 
بالفاصلــه کشــت و دیگــری را هــم کــه داشــت 
تــالش مــی کــرد کــه بــا ســالحش تیــر بزنــد بــا یــک 
ــه،  ــرد. بل ــن ب ســالح بســیار جــذاب Melee از بی
شــاهد  بــازی  در  گــرم  هــای  ســالح  از  جــدا 
و  معرکــه  بســیار  ســرد  ســالح  از   V اســتفاده 
 Mantis خشــنی نیــز بودیــم کــه شــامل دو عــدد
بــر  عــالوه  توانــد  مــی   V کــه  هســتند   Blade
مبــارزه بــا دشــمنان نزدیــک، از آن هــا بــرای بــاال 
wall- ــل ــی مث ــا قابلیــت های ــن از دیوارهــا ی رفت

هــا   Mantis Blade از  شــدن  آویــزان  یــا   run
هنــگام پریــدن )مثــال بــرای ایــن کــه بــه درون 
منطقــه ای کــه پــر از دشــمن اســت نیافتیــد( نیــز 
اســتفاده کنــد. در بــازی دشــمنان بســیار قــوی تــر 
از دشــمنان معمولــی و مینــی بــاس هــا و بــاس 
فایــت هــا نیــز وجــود دارنــد و مثــال دشــمنی را 
دیدیــم کــه خیلــی قــوی بــود و کامــال ازتقــا یافتــه 
ــود و یــک ســپر هــم داشــت  و مکانیکــی شــده ب
کــه بایــد آن را از بیــن مــی بردیــم و شــخصیت 
ــی را  ــا ســالح هوشــمندش شــلیک های ــی ب اصل
انجــام مــی داد کــه مــی رفتنــد بــه پشــت ایــن 
دشــمن و بــه بخــش مربــوط بــه ســپر وی برخــورد 
مــی کردنــد تــا بــا از بیــن رفتــن ســپر دفاعــی، 
آورد.    در  پــای  از  را  وی  بتوانــد   V ســرانجام 
ــخ ۱۷  ــا در تاری ــرار اســت ت Cyberpunk 2077 ق
 Xbox ســپتامبر ســال ۲۰۲۰ بــرای پلتفــرم هــای
One, PS4 و PC منتشــر شــود و البتــه ممکــن 
اســت کــه  بــرای پلتفــرم هــای نســل بعــدی نیــز 
عرضــه گــردد. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه در 
نهایــت سرنوشــت ایــن بــازی بــه کجــا ختــم مــی 

شود.
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در رویــداد E3 2019 بــود کــه اســتودیوی لهســتانی پیپــل کــن فــای )People Can Fly( از بــازی جدیــد خــود در 
ســبک شــوتر لوتــر بــه نــام Outriders رونمایــی کــرد. اگرچــه عرضــه ی ایــن بــازی بــرروی کنســول های پلی استیشــن 
۴ و اکس باکــس وان تائیــد شــده اســت امــا شــکی در ایــن نیســت کــه اســکوئر انیکــس )Square Enix( قصــد دارد بــا 
Outriders اولیــن بــازی تیرانــدازی نســل بعــدی خــود را روانــه ی کنســول های پلی استیشــن ۵ و اکس باکــس ســری 
اکــس کنــد. از آن جایــی کــه پیپــل کــن فــای از توســعه دهندگان بــا ســابقه و مطــرح دنیــای بازی هــا محســوب می شــود 
و ســابقه ی کار بــرروی مجموعــه ی پرطرفــدار Gears of War را در کارنامــه دارد، خبرنــگار وب ســایت Geek هنگامــی کــه 
بارتــک کمیتــا )Bartek Kmita(، کارگــردان و جاشــوا رابیــن )Joshua Rubin(، نویســنده ی ارشــد بــازی را در رویــدادی در 
شــهر لــس آنجلــس ماقــات کــرد، فرصــت را غنیمــت شــمرد و مصاحبــه ی جذابــی بــا آن هــا انجــام داد. در ادامــه شــما را 

بــه مطالعــه ی متــن کامــل ایــن گفتگــو دعــوت می کنیــم:

مصاحبه با کارگردان و نویسنده ی بازی 

O u t r i d e r s
People Can Fly در استودیو

چــه چیــزی منبــع الهــام شــما بــرای Outriders بــود؟ چــه 
چیــزی باعــث شــد در ایــن ســبک بــازی بســازید؟

کمیتــا: زمانــی کــه بــا اپیــک )Epic( هــم کاری می کردیــم این 
ایــده را در ذهنــم داشــتم. بــا آن هــا و تیــم خــودم دربــاره ی 
»بیاییــد  گفتنــد:  آن هــا  و  کــردم  موضــوع صحبــت  ایــن 
انجامــش دهیــم.« Outriders فقــط از یــک چیــز الهــام 
نگرفتــه بلکــه در کنــار الهام پذیــری از فیلم هــا و بازی هــای 
بــرروی آن  نیــز  مختلــف، زوایــای گوناگــون زندگــی مــن 
تاثیــر گذاشــته اســت. بنابرایــن تمــام مــواردی کــه گفتــم در 

ــر منابــع الهــام آن هســتند. کنــار یک دیگ
رابیــن: مــن فکــر می کنــم از هــر چیــزی کــه طــی دوران 
ــا آن روبــه رو شــده ایم قســمتی برداشــته ایم.  زندگی مــان ب
منابــع الهــام مشــترک زیــادی بیــن مــا وجــود دارد کــه از 
آن هــا اســتفاده کرده ایــم. از آن جایــی کــه فرصــت ایــن را 
داشــتیم تــا یــک آی پــی کامــالً جدیــد کــه تجربــه ای نــادر 
اســت را بســازیم می خواســتیم طــوری باشــد کــه بتوانــد 
جدیــدی  چیــز  می خواســتیم  بایســتد.  خــود  پــای  روی 
بســازیم امــا در عیــن حــال آن چیــز بتوانــد آینــه ی انســانیت 
و بازتــاب دهنــده ی مشــکالت انســانی باشــد و ســعی کنــد 
حرف هــای مهــم و ســنگینی بزنــد )حامــل پیامــی باشــد(.

ــاره ی  ــازی را بــه مــردم نشــان داده ایــد. نظرتــان درب شــما ب
واکنــش اولیــه ی آن هــا چیســت؟

کمیتــا: ترســناک بــود امــا نشــان دادن ایــن کــه در حــال 
هیجان انگیــز  فوق العــاده  هســتیم  چیــزی  چــه  ســاخت 
اســت. بازخــورد گرفتــن خــوب اســت. بــرای مــدت طوالنــی 
 ]Outriders[ بــرروی بــازی کار کرده ایــم امــا از آن جــا کــه
بازخوردهــای  دریافــت  اســت  پیچیــده  و  بــزرگ  عنوانــی 
هدفمنــد بــه مــا کمــک می کنــد بدانیــم گیم پلــی آن نیــاز 
بــه متعادل ســازی دارد یــا نــه. دیدگاه هــای متفــاوت بــه 
مــا می گوینــد چــه تغییــرات احتمالــی را بایــد اعمــال کنیــم 
ــه چــه صــورت پیــاده کنیــم کــه مــردم از آن  ــا چیزهــا را ب ی

ــد. ــذت ببرن بیشــتر ل

رابیــن: از دیــدگاه یــک داســتان نویس، تماشــای بازخــورد 
مــردم از داســتان شــما و این کــه چگونــه نگــران تحت تاثیــر 
قــرار گرفتــن آن هــا باشــید شــگفت انگیز اســت. ایــن چیــزی 
نیســت کــه آن را بــا یــک فیلــم تجربــه کنیــد. نمی توانیــد 
کنــار تماشــاچیان بنشــینید و آن هــا را درحالــی کــه بــا صدای 
ببینیــد.  می دهنــد  نشــان  واکنــش  داســتانتان  بــه  بلنــد 
ایــن خیلــی جالــب اســت. شــما هرگــز نمی دانیــد مــردم 
ــدن  ــن دی ــد داشــت بنابرای ــان خواهن ــه ای از کارت چــه تجرب

بازخوردهــای آن هــا فوق العــاده شــگفت انگیز اســت.

براســاس  را  بــازی  داستان ســرایی  از  چیــزی  واقعــاً  آیــا 
داده ایــد؟ تغییــر  بازخوردهــا 

رابیــن: تــا ایــن جــا عکس العمل هــا بســیار مثبــت بوده انــد 
و چیــزی وجــود نــدارد کــه بخواهــم تغییــرش دهــم. مــا 
ایــن  دوبــاره ی  پیاده ســازی  بــرروی  را  گذشــته  نیم ســاِل 
بخــش از ابتــدای آن کار کرده ایــم. در اکثــر بازی هــا روال 
بــه  را  کار  کــه شــروع می کنیــد،  اســت  ایــن صــورت  بــه  
ــه نقطــه ی شــروع و  ــد ب ــاره برمی گری آخــر می رســانید، دوب
ــود کــه ســعی  ــزی ب ــد: »اوه، ایــن چی ــا خــود فکــر می کنی ب
می کردیــم انجامــش دهیــم.« به لطــف اســکوئر انیکــس 
مــا ایــن فرصــت را داشــتیم تــا دربــاره ی خیلــی چیزهــا از 
ــه  ــون کــه ب ــم. اکن ــد نظــر کنی ــروژه تجدی نقطــه ی شــروع پ
داستان ســرایی ایــن بــازی نــگاه می کنــم بــا خــودم فکــر 
ــه انجــام  ــی اســت ک ــن کارهای ــن یکــی از بهتری ــم ای می کن

داده ایــم. برایــش بســیار هیجــان زده هســتم.
ــای  ــه برخــی زوای ــد ک ــرادی وجــود دارن ــم اف ــا: می دانی کمیت
ایــن بخــش را دوســت ندارنــد امــا مــا چیــز زیــادی را تغییــر 
ــا زره ی پــرُ زرق و بــرق  نخواهیــم داد. قهرمــان مــا آدمــی ب
یــا یــک مــزدور سرســخت کــه دردهــای زیــادی را در زندگــی 
ــی  ــه کــرده اســت نیســت. مــا در حــال ســاخت عنوان تجرب
نیســتیم کــه موضــوع آن نجــات شــاهزاده خانــم باشــد. اگــر 

کســی دنبــال ایــن نــوع تجربیــات می گــردد... متاســفم.

امیر حسین نصرتی
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 The ایــن روزهــا عناویــن لوتــر شــوتر بســیاری ماننــد
دارنــد.  وجــود   Anthem و   Division, Destiny
متمایــز  آن هــا  از  را  خــودش  چگونــه   Outriders

خواهــد کــرد؟
کمیتــا:  مــا به انــدازه ی کافــی ســن و ســالمان بــاال 
اصلــی  بــازی  از  الهام پذیری هایــی  کــه  هســت 
ــل  Diablo داشــته باشــیم. توســعه ی Outriders قب
از انتشــار بازی هایــی کــه نام بردیــد شــروع شــد. امــا 
اگــر موضــوع الهام پذیــری باشــد بایــد بگویــم مــا نــه 
از ســایر بازی هــای تیرانــدازی کــه از Diablo الگــو 
بــازی عمیــق شــوید  گرفته ایــم. هرچــه بیشــتر در 
نقش آفرینــی  المان هــای  چطــور  کــه  می بینیــد 
یــک  )ماننــد شخصی ســازی ( را اضافــه و آن را در 

بــازی شــوتر تزریــق کردیــم.
جــادو  میــان  تعــادل  می کنــم  فکــر  مــن  رابیــن: 
بــازی منحصربفــرد  ایــن  )Magic( و اســلحه ها در 
ایــن  و  هســتند  متعــادل  بســیار  آن هــا  اســت. 
بــازی را به شــدت ســرگرم کننده می کنــد.  موضــوع 
یکــی دیگــر از بزرگ تریــن المان هــا داســتان محــور 
 Destiny اســت. ایــن بــازی ماننــد Outriders بــودن
نیســت کــه بــه هــر مســیری کــه دوســت داشــتید 
ــد. مــا یــک داســتان شــخصیت محــورِ خطــی و  بروی
قدرتمنــد را روایــت می کنیــم کــه در پایــان آن ذهــن 
دقیقــه   ۹۰ از  جُــدا  کــرد.  منفجــر خواهــد  را  شــما 
ــرای قســمت های  ــی، ب ــرای بخــش اصل ــرده ب میان پ
فرعــی نیــز ۲ ســاعت میان پــرده ی اضافــی داریــم. 
Outriders دارای داســتانی بســیار گســترده و جهانی 

به شــدت داســتان محــور اســت.
شــنیدن ایــن موضــوع خیلــی خــوب اســت. انجــام 
 The Division یــا Destiny بازی هــای دیگــر ماننــد
بــه آدم ایــن حــس را می دهــد کــه انــگار در حــال 
هیــچ  کــه  هســتیم  تصادفــی  ماموریت هایــی 
ارتباطــی بــا یک دیگــر ندارنــد. ایــن حســی نیســت کــه 
Outriders بــه مــن القــا می کنــد. درواقــع شــخصیت 
اصلــی داســتان احساســات دارد و صحبــت می کنــد.

کمیتــا: بــرای مــا خیلــی مهــم بــود کــه شــخصیتی 
داشــته باشــیم کــه هویــت مختــص بــه خــودش را 
دارد. در بخــش چندنفــره، همــه آن را بــه عنــوان 
یــک قهرمــان می شناســند و ســایر بازی  بازانــی کــه 
از باقــی شــخصیت ها اســتفاده می کننــد نیــز پشــت 
ســرش قــرار می گیرنــد. ایــن بــرای مــا خیلــی مهــم 
بــود امــا Outriders یــک بــازی جهــان بــاز نیســت 
بلکــه عنوانــی خطــی اســت کــه همچنــان بــه شــما 
انجــام دادن می هــد.  بــرای  ماموریت هــای فرعــی 
به عــالوه می توانیــد برخــی مرحله هــای قبلــی را نیــز 

ــد. ــازی کنی ــاره ب دوب
بازی هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه پیــام خــاص و 
مهمــی بــرای ارائــه ندارنــد. مطمئنــم اگــر مــردم بدانند 
ــا  Outriders چیــزی بیــش از یــک بــازی تیرانــدازی ب
قدرت هــای عجیــب و دیوانــه وار اســت خوش حــال 

خواهنــد شــد.
کــه  اســت  ســیاره ای  دربــاره ی   Outriders رابیــن: 
هســتند.  آن  ســاکن  زمیــن  مهاجــران  آخریــن 
ــی  ــرادِ آن را پناهندگان ــی اســت کــه همــه ی اف دنیای
تشــکیل می دهنــد کــه بــرای زنــده مانــدن در کنــار 
یک دیگــر تمــام تالششــان را  می کننــد و ایــن آســان 
نیســت چراکــه انســان بــودن کار آســانی نیســت. 
دیــدن  بــرای  کــردن  تــالش  چیــز،  ســخت ترین 
دیگــران بــه چشــم یــک انســان اســت. تــا زمانــی کــه 

هم دیگــر را بــه چشــم انســان هایی ماننــد خودمــان 
نــگاه نکنیــم، تــا ابــد در حــال جنگیــدن بــا بیگانــگان 

هســتیم.
همان طــور کــه در مراســم معرفــی  بــازی نیــز اشــاره 
محــور«  »ســرویس  عنوانــی   Outriders کردیــد، 
ابتــدای  از  آیــا  نیســت.   )Game As A Service(
این کــه  یــا  بــود  تولیــد چنیــن چیــزی مــد نظرتــان 
بازی هــای  بــا  بــازار دررابطــه  بازخوردهــای  از  پــس 
ســرویس محــور تصمیــم گرفتیــد رویکــرد خــود را 

دهیــد؟ تغییــر 
کمیتــا: مــا داســتان خودمــان را بــرای گفتــن داشــتیم 
و تصمیــم گرفتیــم ایــن داســتان بــا عناوین ســرویس 
محــور مطابقتــی نخواهــد داشــت. می خواســتیم یــک 
تجربــه ی کامــل و داســتانی تمــام و کمــال را ارائــه 
کنیــم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه عنوانــی ســرویس 
ــز  ــوت باکس هــا نی محــور نمی ســازیم. به عــالوه از ل
ــه  ــد بگویــم لعنــت ب ــد بنابرایــن بای خوشــمان نمی آی

تمــام آن هــا ]می خنــدد[.

بــازی  عرضــه ی  هنــگام  را  محتویــات  تمــام  اگــر 
به صــورت کامــل در اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــد، 
پــس چــه برنامــه ای بــرای دوبــاره هزینــه کــردن آن هــا 

داریــد؟  Outriders بــرروی 
کمیتــا: زمانــی کــه مــردم بــازی را می خرنــد قصــد 
بــه آن هــا  را  بــازی  پایــاِن  تمــام محتویــات  داریــم 
اگــر  بماننــد.  ســرگرم  آن  بــا  تــا همچنــان  بدهیــم 
مــردم آن را دوســت داشــته باشــند و بخواهنــد در 
ایــن دنیــا باقــی بماننــد، برخــی محتویــات اضافــه 
ــا فعــالً می خواهــم مــردم آن را  ــم. ام ــد می کنی تولی
بــه عنــوان محصولــی کامــل بشناســند. مــا در حــال 
حاضــر واقعــاً بــه محتویــات اضافــی فکــر نمی کنیــم. 
تیــم می خواهــد بــرروی توســعه ی محتویــات بســیار 
زیــادی تمرکــز کنــد کــه مــردم بتواننــد آن هــا را بــازی 
کــه  دیــد  خواهیــم  درآینــده  کننــد.  تکــرار  و  کــرده 

شــرایط بــه چــه صــورت پیــش خواهــد رفــت.

از  یکــی  بزنیــم.  حــرف   Co-Op دربــاره ی  کمــی 
ایــن  دارم   Co-Op بازی هــای  بــا  کــه  مشــکالتی 
ــا بازی بازهــای دیگــر  اســت کــه هنگامــی کــه شــما ب
ــرروی داســتان  ــه ب ــد، ســخت اســت ک ــازی می کنی ب
مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  تدبیــری  کنیــد.  تمرکــز 

اندیشــیده اید؟
Co- کمیتــا: مجموعــاً داستان ســرایی در بازی هــای

Op بســیار مشــکل اســت. بعضی بازی بازان دوســت 
دارنــد تجربیاتشــان را بــا دیگــران به اشــتراک بگذارنــد 
امــا به خوبــی آگاه هســتیم کــه برخــی افــراد تمایــل 
ــد. کســانی کــه  ــازی را رَد کنن ــد میان پرده هــای ب دارن
و  برگردنــد  می تواننــد  می کننــد  رد  را  میان پرده هــا 

دوبــاره داســتان را تجربــه کننــد.
رابیــن: یکــی از کارهــای جالبــی کــه انجــام داده ایــم 
دوســتانتان  بــا  شــما  کــه  زمانــی  کــه  اســت  ایــن 
اصلــی  شــخصیت  شــما  کاراکتــر  می کنیــد،  بــازی 
داســتان اســت و دوســتانتان باوجــود تمــام ابزارهــا و 
شــخصیت های  به صــورت  شخصی سازی های شــان 
فرعــی نمایــش داده می شــوند. اگــر آن هــا به صــورت 
همزمــان بــا شــما بــازی کننــد، دقیقاً همیــن صحنه را 
ــد: دوســتانتان  به صــورت برعکــس مشــاهده می کنن
شــخصیت اصلــی هســتند و شــما در نقــش یکــی از 

شــخصیت های فرعــی.
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و  قدرت هــا  از  کــه  دارد  وجــود  شــخصیت هایی   Outriders در 
قدرت هــای  چگونــه  می کننــد.  اســتفاده  شــگفت انگیزی  قابلیت هــای 
مختلــف آن هــا را طــوری متعــادل کرده ایــد کــه در عیــن انتقــال احســاس 

قدرتمنــد بــودن، بیــش از حــد قــوی نباشــند؟
کمیتــا: ایــن یــک کابــوس تمام عیــار بــود ]می خنــدد[. Outriders عنوانــی 
ــد.  ــه کنی ــاز تجرب ــا ســه بازی ب ــا دو ی ــد آن را ب Co-Op اســت کــه می توانی
مهارت هــای  درخــت  و  آیتم هــا   ،)Skill( مهارت هــا  ســختی،  درجــات 
تعــادل[  ]برقــراری  بنابرایــن  دارد  وجــود  هرکــدام  بــرای  متفاوتــی 
ــازی  ــه همیــن خاطــر اســت کــه اطالعــات ب فوق العــاده ســخت اســت. ب
نمی خواهیــم، دشــمنان  آن چــه  را جمــع آوری می کنیــم.  افــراد  کــردن 
اســفنجی )مصنوعــی( اســت کــه مــردم مجبــور باشــند بنشــینند و تمــام 
ــان ایــن مشــکل وجــود دارد و  ــه همچن ــد. البت ــه آن هــا شــلیک کنن روز ب
مــا ســعی می کنیــم آن را برطــرف کنیــم. به طــور کلــی متعادل ســازی 
مقولــه ی بســیار پیچیــده ای اســت و بــه همیــن خاطــر در حــال کار بــرروی 
تمــام  و  داشــته ایم  زیــادی   )PlayTest( بــازی  جلســات  هســتیم.  آن 
تالشــمان را بــرای رســیدن بــه بهتریــن نتیجــه ی ممکــن بــه کار می بندیــم 
زیــرا می دانیــم بازی هــای غیرمتعــادل می تواننــد تمــام تجربــه را نابــود 

ــد. کنن
در نســخه ی دمــو نیــز چنیــن دشــمنانی وجــود داشــتند امــا مشــکلی نبــود 

زیــرا دســت کم زره هــای بســیار مقاومــی پوشــیده بودنــد.
کمیتــا: کشــتن آن هــا بــه وســیله ی مهارت هــا آســان اســت. بــا اســلحه کار 
شــما آســان نخواهــد بــود امــا اگــر از مهارت هــا اســتفاده کنیــد می توانیــد 

خیلــی ســریع آن هــا را از پــا درآوریــد.

دربــاره ی اســلحه ها چــه چیــزی بــرای گفتــن داریــد؟ مــن متوجــه شــده ام 
بعضــی از آن هــا معمولــی و بعضــی دیگــر عجیــب و غیرمعمــول هســتند.

کمیتــا: ابتــدا بــا اســلحه های قــرن بیســتم شــروع کردیــم امــا وجــود 
ــی  ــم. تغییرات ــر دهی ــی چیزهــا را تغیی برخــی مشــکالت باعــث شــد خیل

وجــود دارنــد کــه می تواننــد ســبک بــازی شــما و شــخصیت تان را دگرگــون 
کننــد. مــا واقعــاً آیتم هــای دیوانــه وار زیــاد و اســلحه های فراوانــی در 
بــازی داریــم. آن هــا از ســلحه های معمولــی شــروع می شــوند امــا هرچــه 
بیشــتر پیــش می رویــد، بــه اســلحه های دیوانــه وار و عحیب تــری تبدیــل 

می شــوند.

دوســت داریــد مــردم پــس از بــازی کــردن Outriders چــه احساســی 
داشــته باشــند؟

کمیتــا: بســتگی بــه آن شــخص دارد. برخــی افــراد بــه داســتان اهمیــت 
بیشــتری می دهنــد بنابرایــن می خواهیــم از جهانــی کــه ســاخته ایم و 
تاریکــی اش لــذت ببرنــد ]می خنــدد[. از ســوی دیگــر یــک گیم پلــی بســیار 
به صورت هــای  را  مختلــف  المان هــای  کــه  دارد  وجــود  ســرگرم کننده 
بــا هــم ترکیــب کــرده اســت. مــا می خواهیــم بعــد از  منحصربفــردی 
این کــه دشــمنانتان را کشــتید احســاس کنیــد قدرتمنــد هســتید و بــازی 

ــوده اســت. ــب ب ــده و جال ســرگرم کنن
ــازی بایــد بســیار ســرگرم کننده باشــد. همچنیــن فکــر  رابیــن: مشــخصاً ب
می کنــم موضــوع خلــق دنیایــی اســت کــه بتــوان عمیقــاً در آن غــرق 
ــد کــه شــما را میخکــوب  ــازی وجــود دارن ــی در جهــاِن ب شــد. اســرار جالب
می کننــد و بــه شــما انــرژی می دهنــد تــا بــه جســتجوی بیشــتر بــرای 
فهمیــدن اتفاقــات بعــدی ادامــه دهیــد. ایــن نشــانه ای کــه در آن  جــا 
وجــود دارد چیســت و آن چیــز غیرعــادی چــه معنــی می دهــد؟ چــه بالیــی 
ــن همــان  ــرده اســت؟ چــرا ای ــر ک ــن ســیاره آمــده و چــرا تغیی ــر ســر ای ب
ســیاره ای نیســت کــه فکــر می کردیــم قــرار اســت باشــد؟ مــا تمــام ایــن 
نــکات مرمــوز را بــه شــما می دهیــم تــا در آن هــا غــرق شــوید. و اگــر شــما 
تمــام آن هــا را تحربــه کنیــد متوجــه ی گستردگی شــان خواهیــد شــد. ایــن 
بســیار رضایت بخــش خواهــد بــود امــا در عیــن حــال مغزتــان را طــوری بــه 

خــود درگیــر می کنــد کــه نمی توانیــد تصــورش را بکنیــد.
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آرامــش  مــن  بــه  تفنگــم  و  مــن  ذهــن  و   ...«
می دهنــد، چــون می دانــم وقتــی دشــمنانم بیاینــد 
آن هــا را خواهــم کشــت«. بــرای کســی کــه طرفــدار 
ایــن  کــردن  فرامــوش  باشــد،   The Last of Us
کلمــات کار مشــکلی اســت. کلماتــی کــه پــس از 
ســه ســال انتظار، ســرانجام در ســال 2016 از زبان 
الــی )Ellie( شــنیدیم. او گیتــار مــی زد و ایــن آواز را 
می خوانــد. آوازی کــه ترکیبــی عجیــب از آرامــش 
و نفــرت بــود. آوازی کــه  قطــع شــدنش بــا صــدای 
جــول )Joel( پیونــد خــورد و ســالن همایــش غــرق 
در صــدای ســوت و تشــویق شــد. لســت آو آس 
بــرای خیلــی از ماهــا فقــط یــک بــازی نبــود. ممکــن 
اســت بــا خیلــی از بازی هــا زمــان خوبــی را گذرانــده 
باشــیم، ممکــن اســت خیلــی از بازی هــا مــا را تحــت 
تاثیــر قــرار داده باشــند، ممکــن اســت خیلــی از 
بازی هــا در لیســت بهتریــن بازی هــای تاریــخ جــا 
آو  لســت  ماننــد  بازی هایــی  امــا  باشــند،  داشــته 
آس شــاید تعدادشــان بــه انگشــتان دســت هــم 
ــی  ــر اســت. عنوان ــی هن نرســد. لســت آو آس تجل
اســت کــه می توانیــد آن را در خلــوت خــود، میــان 
ــواده ی  ــا حتــی اعضــای خان جمعــی از دوســتان و ی
خــود بــازی کنیــد و ببینیــد چگونــه بــه صفحــه ی 
نمایشــگر خیــره شــده اند، حتــی اگــر بــه بازی هــای 
باشــند.  نداشــته  چندانــی  عالقــه ی  کامپیوتــری 
وقتــی دربــاره ی اثــری ماننــد لســت آو آس حــرف 
می زنیــم، دیگــر فرقــی نمی کنــد کــه طرفــدار ســونی 
یــا مایکروســافت؛ بحــث کــردن دربــاره ی  باشــید 
عظمــت  بــه  بی توجهــی  فقــط  مســائلی  چنیــن 
چنیــن عنوانــی اســت. عنوانــی کــه نــه تنهــا یــک 
ــا متــای 95 از بهتریــن  ــازی عالــی بــود، نــه تنهــا ب ب

بازی هــای نســل هفتــم و هشــتم لقــب گرفــت و نــه 
تنهــا فــروش سرســام آوری داشــته و دارد، بلکــه از 
عناویــن جریان ســاز تاریــخ بازی هاســت. بــازی ای 
 Naughty( ــه تنهــا اســتانداردهای ناتــی داگ کــه ن
توقــع  بلکــه ســطح  بــه چالــش کشــید،  را   )Dog

ــرد.  ــاال ب ــازی  ب همــه را از صنعــت ب
نوشــتن چنیــن مقاالتــی هــم بســیار آســان اســت 
و هــم بســیار ســخت. آســان از ایــن جهــت کــه 
ــاره ی لســت آو آس حــرف  می تــوان ســاعت ها درب
زد، چراکــه هــر کدام مــان چندیــن و چنــد بــار آن 
حفظیــم.  را  بــازی  جــای  همــه  و  کــرده  تمــام  را 
ســخت از ایــن جهــت کــه نویســنده بــا خوانندگانــی 
روبروســت کــه شــاید از خــود او بیشــتر می داننــد! 
 The Last of Us عظمــت  بــا  بــازی  یــک  وقتــی 
Part II معرفــی می شــود، همــه جــا پــر می شــود 
از اخبــار، ویدئوهــا، تحلیــل و بررســی کوچک تریــن 
ایــن  دربــاره ی  مختلــف  تئوری هــای  و  جزئیــات 
جزئیــات بــازی. حتمــاً شــما هــم ماننــد مــن بارهــا و 
بارهــا گیــم پلــی دموهــای بــازی را دیده ایــد و در آن 
دنبــال نــکات جدیــد گشــته اید! بــه هــر حــال، چــه 
از آن دســته کســانی باشــید کــه همــه ی رمــز و راز 
ــد، چــه جــزو کســانی کــه از  ــازی را کشــف کرده ان ب
دور اخبــار دنیــای بــازی را دنبــال می کننــد، در ایــن 
مقالــه ســعی کــرده ام هــر چیــزی را کــه می دانــم 
بــه شــما هــم انتقــال دهــم. حتــی اگــر نــام لســت 
آو آس بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــه گوش تــان 
می خــورد بــا مــن همــراه باشــید تــا بــا هــم دربــاره ی 
بــازی انحصــاری PS4، و در کل  موردانتظارتریــن 
یکــی از مــورد انتظارتریــن بازی هــای ســال 2020 

گپــی بزنیــم.

The Last of Us Part II
داستان نفرت 

آریا مقدم
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خط باریک میان عشق و نفرت
 The Last of Us Part در مــورد خــط داســتانی
II هنــوز اطالعــات کاملــی در دســترس نیســت، 
امــا ایــن را می دانیــم کــه الــی ایــن بــار بــا گــروه 
یــا گروه هــای خطرنــاک  و بی رحمــی درافتــاده 
کــه کشــتن برایشــان مثــل آب خــوردن اســت. 
بــه  تــا  کــه  دموهایــی  و  تریلرهــا  همچنیــن 
امــروز از بــازی منتشــر شــده، همگــی یــک الــی 
بــه  را  جدی تــر  و  انتقام جوتــر  خشــمگین تر، 
تصویــر کشــیده اند. البتــه در نســخه ی اول هــم 
الــی همیشــه یــک کله شــق تمام عیــار بــود کــه 
بــه خاطــر ماجراجویی هایــش جــول را نگــران 
می کــرد. امــا آن موقــع بــا یــک الــی 14، 15 
ســاله طــرف بودیــم و حــاال بــا یــک الــی 19، 
20 ســاله. داســتان قســمت دوم پنــج ســال 
پــس از وقایــع بــازی اول رخ می دهــد و ایــن 
نــه  کــه  الــی دختــری ســاخته  از  پنــج ســال، 
تنهــا می توانــد روی پــای خــود بایســتد، بلکــه 
می توانــد مســئولیت زندگــی افــراد دیگــری را 
نیــز بــر عهــده بگیــرد. نکتــه ی قابــل توجــه، تــم 
بــازی اســت کــه تغییراتــی اساســی بــه خــود 
دیــده اســت. در بــازی اول، پــس از اینکــه جــول 
ــه  ــدی پدران ــواره دی ــی هم ســفر شــد، هم ــا ال ب
نســبت بــه او داشــت. چیــزی کــه فــرای گیــم 
خیره کننــده ی  گرافیــک  و  العــاده  فــوق  پلــی 
بــازی، هــر کســی را جــذب خــودش می کــرد، 
رابطــه ی میــان جــول و الــی بــود. جــول، مــردی 
کم حــرف بــود کــه بــدِ روزگار را بــا تمــام وجودش 
لمــس کــرده و از دســت دادن دختــر کوچکــش 
از او مــردی شکســته امــا قــوی ســاخته بــود. 
الــی دختــری باهــوش و فعــال بــود کــه جــای 
ترکیــب  می کــرد.  پــر  برایــش  را  جــول  دختــر 
ایــن دو شــخصیت، رابطــه ای عمیــق و دیدنــی 
تاریــخ  در  ســرعت  بــه  کــه  بــود  کــرده  خلــق 

بازی هــای کامپیوتــری جاودانــه شــد. رابطــه ای 
کــه عشــق پدرانــه ی جــول بــه الــی آن را پیــش 
نظــر می رســد  بــه  دوم،  در قســمت  می بــرد. 
جریــان بــه کلــی تغییــر کــرده و نیــروی محــرک 
الــی، نقطــه ی مقابــل عشــق، یعنــی نفــرت و 
پنــج  ایــن  در  کــه  ایــن  اســت.  خون خواهــی 
ســال چــه بــر ســر الــی آمــده کــه تــا ایــن حــد بــه 
دنبــال انتقــام اســت، چیــزی اســت کــه بایــد تــا 

ــد. ــر کــرد و دی ــی امســال صب 29 مــاه مِ
امــا داســتان قســمت دوم بــه جــول و الــی ختــم 
 ،)Neil Druckmann( نمی شــود. نیــل دراکمــن
و  مطــرح  نویســندگان  کــه  بــازی  کارگــردان 
ــه تیــم نویســندگی  زبردســت جدیــدی را هــم ب
کاراکترهــای  ســایر  کــه  گفتــه  اســت  آورده 
جدیــد و قدیمــی هــم نقــش مهمــی در داســتان 
خواهنــد داشــت. از شــخصیت های قدیمــی تــا 
بــه حــال تامــی )Tommy(، بــرادر جــول را در 
ــه نظــر می رســد جــول  ــم کــه ب تریلرهــا دیده ای
کالً پیــش او رفتــه تــا بــا او و دوســتانش زندگــی 
کنــد. از شــخصیت های جدیــد هــم می تــوان 
 )Lev( ِــو  ل و    )Yara( یــارا   ،)Dina( دینــا  بــه 
اشــاره کــرد کــه بــه نظــر می رســد نقشــی مهــم 
در داســتان قســمت دوم خواهنــد داشــت. بــه 
خصــوص حضــور دینــا، مطمئنــاً تاثیــر مهمــی 
روی بُعــد احساســی ماجــرا خواهــد داشــت و 
حضــور او در تقریبــاً همــه ی تریلرهــا، گواهــی 
ــی  ــازی اســت. همچنیــن زن ــر اهمیــت او در ب ب
بی نــام در تریلرهــای بــازی بــه تصویــر کشــیده 
شــده کــه طبــق برخــی از تئوری هــا حــدس زده 
می شــود مــادر الــی باشــد. فقــط بایــد صبــر کــرد 
و دیــد. وجــود ایــن افــراد جدیــد کــه در برخــی از 
صحنه هــا الــی را همراهــی می کننــد، از نــکات 
قابــل توجــه گیــم پلــی اســت. بخــش عظیمــی 
از گیــم پلــی را تنهــا و فقــط بــا الــی طــی خواهید 

ــی  ــه نظــر می رســد وجــود همراهان ــا ب ــرد، ام ک
کــه باهوش تــر و ماهرتــر از نســخه ی پیشــین 
ــارزات بخشــیده  ــه مب ــدی ب ــد جدی هســتند، بُع
اســت. دیگــر بــار ســنگین مبــارزات بــر دوش 
شــما نیســت و دوســتان تان هــم بــه طــور جــدی 

در ایــن صحنه هــا مشــارکت می کننــد.
موضــوع عمیق تــر شــدن روابــط و گســترده تر 
شــدن بــازی از نظــر روایــی، فقــط مربــوط بــه 
دوم،  قســمت  در  نمی شــود.  شــما  دوســتان 
بخــش عظیمــی از دشــمنان شــما را انســان ها 
ــط بســیار  ــه ایــن بــار رواب ــد ک تشــکیل می دهن
عمیق تــری بــا هم دســته های خــود دارنــد. بــه 
نظــر می رســد هــر کــدام از دشــمناِن انســانی 
در بــازی نــام مخصــوص خودشــان را دارنــد و 
آن هــا  نــام  دوستان شــان  می میرنــد،  وقتــی 
را فریــاد می زننــد. ایــن موضــوع نــه تنهــا بــه 
ــی را  ــم  پل ــه گی ــزوده، بلک ــازی اف ــار انســانی ب ب
هــم تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. هــر بــار کــه 
شــما یکــی از افــراد یــک گــروه را می کشــید، 
خطرناک تــر  و  عصبی تــر  کمــی  او  دوســتان 
می شــوند. امــا دشــمنان جدیــدی هــم بــه بــازی 
اضافــه شــده اند کــه نــه کلیکــر هســتند و نــه 
ــد انســان ها  انســان؛ ســگ ها! آن هــا هــم مانن
اســم دارنــد و کشــتن هــر یــک از آن هــا شــاید 
کشــتن  کــه  کنــد  اذیــت  را  شــما  همان قــدر 
ســگ ها  کــرد.  خواهــد  اذیت تــان  انســان ها 
ــه از خــود  ــی ک ــق بوی ــن شــما را از طری همچنی
گیــر  و  بــه جــا گذاشــته اید تعقیــب می کننــد 
می اندازنــد. کشــتن آن هــا کار خیلــی راحتــی 
نیســت، بخصــوص اگــر در کنــار صاحب شــان 
باشــند. طبیعتــاً الــی نمی توانــد در آن واحــد دو 
دشــمن را بــه شــکل مخفیانــه از پــا در بیــاورد، 
بنابرایــن بایــد یکــی از آن هــا را مخفیانه بکشــید 
و مبــارزه ی رودررو بــا دیگــری را بــه جان بخرید. 
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تالش برای بقا
در یــک جهــان پســاآخرالزمانی، طبیعــی اســت 
کــه انتظــار داشــته باشــیم انســان ها گــروه گــروه 
 شــوند و هــر یــک بــرای بقــا حاضــر باشــند گــروه 
 The Last of Us Part دیگر را از بین ببرند. در
II تــا بــه حــال از حضــور دو فرقــه مطمئنیــم و 
گــروه ســومی هــم ایــن وســط هســت کــه تقریباً 
بــازی حضــور خواهنــد  می توانیــم بگوییــم در 
 Fireflies آن هــا  از  هیچ کــدام  امــا  داشــت. 
نیســتند. شــاید در آینــده نشــانه هایی هــم از 
حضــور ایــن گــروه در بــازی ببینیــم، امــا ســه 
فرقــه ای کــه تــا بــه حــال اطالعاتــی از آن هــا 
 FEDRA، The از در اختیــار داریــم عبارت انــد 
اســت  گروهــی  اولــی   .WLF و   Seraphites
متشــکل از برخــی افــراد ارتــش کــه در نســخه ی 
ــا آن هــا آشــنا شــدیم. اینکــه هــدف  اول هــم ب
ــر روی داســتان  ــا چــه حــد ب آن هــا چیســت و ت
نیســت.  مشــخص  گذاشــت  خواهنــد  تاثیــر 
حتــی هنــوز نمی توانیــم بــا قطعیــت بگوییــم در 
بــازی هســتند یــا نــه، امــا نشــانه هایی از حضــور 
 The اســت.  شــده  دیــده  تریلرهــا  در  آن هــا 
Seraphites فرقــه ای مذهبــی و تنــدرو هســتند 
کار، خشــن ترین صحنه هــای  اینجــای  تــا  کــه 
تریلرهــا مربــوط بــه آن هــا بــوده اســت. هــدف 
ــه نظــر  ــوم نیســت امــا ب آن هــا هــم کامــالً معل
می رســد یکــی از ارکان اصلــی داســتان قســمت 
آن هــا  نــام  کــه  ســوم،  گــروه  باشــند.  دوم 
 Washington Liberation عبــارت  مخفــف 

Force اســت، گروهــی زنوفــوب هســتند کــه بــه 
ــا هــر  ــد و ب شــکل دســته جمعی زندگــی می کنن
ــی  کســی کــه از خودشــان نباشــد رابطــه ی خوب
هــر غریبــه ای  ندارنــد. آن هــا مهاجــران و کالً 
را کــه در اطــراف محــل ســکونت خــود ببیننــد 
بی درنــگ می کشــند و چــون نــام گــروه آن هــا 
بــه   ،)Wolf و   WLF( دارد  شــباهت  گــرگ  بــه 
اعضــای آن گــرگ هــم می گوینــد. اینکــه روابــط 
ایــن فرقه هــا بــا یکدیگــر بــه چــه شــکل اســت، 
موضوعــی اســت کــه بایــد صبــر کــرد و دیــد، امــا 
بــا آن هــا چطــور اســت  الــی  این کــه رابطــه ی 

کامــالً مشــخص اســت!
ســخت تر  را  بقــا  گروه هــا،  ایــن  تمــام  وجــود 
بــرای  داگ  ناتــی  کــه  پلــی ای  گیــم  می کنــد. 
نظــر گرفتــه،  آو آس در  قســمت دوم لســت 
کامــالً بــر پایــه ی بقــا نهــاده شــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل کلــی قابلیــت جدیــد بــرای الــی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه جــول از آن هــا 
اســت  ســاله   19 دختــری  الــی  بــود.  بی بهــره 
کــه در ایــن محیــط آخرالزمانــی بــزرگ شــده و 
ــوده اســت، بنابرایــن هــم در  معلمــش جــول ب
بســیاری از صحنه هــا چابک تــر از جــول عمــل 
اســت.  بلــد  بیشــتری  کارهــای  هــم  می کنــد، 
بــرای  داگ  ناتــی  کــه  هــم  جدیــدی  موتــور 
باعــث  گرفتــه  کار  بــه  دوم  قســمت  ســاخت 
و  نرم تــر  بســیار  الــی  حرکت هــای  تــا  شــده 
انســانی تر بــه نظــر برســند. امــا ایــن حــرکات 

هســتند؟ کدام هــا 
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ــن  ــم. در همی ــارزات شــروع می کن از بخــش مب
چنــد ویدئویــی کــه از گیــم پلــی بــازی منتشــر 
شــده، می توانیــم ببینیــم الــی در مواجهــه بــا 
دشــمن ها قابلیت هــای جدیــدی کســب کــرده 
اســت کــه جــول آن هــا را نداشــت. بــرای مثــال 
ــرد  ــد گلــوی دشــمنان را از پشــت بگی او می توان
و از آن هــا بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده 
بــازی  در  مبــارزات  می رســد  نظــر  بــه  کنــد. 
چالش برانگیزتــر  و  شــلوغ تر  ســرعتی تر،  دوم 
می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن  و  هســتند 
بیشــتر  انســانی  ســپر  ماننــد  چیــزی  اهمیــت 
بــه چشــم بیایــد. زیــرا اگــر قــرار باشــد در برخــی 
از صحنه هــا بــه دل دشــمن بزنیــد و بــا تعــداد 
کنیــد، وجــود چنیــن  مبــارزه  از آن هــا  زیــادی 
قابلیتــی حیاتــی اســت. از قابلیت هــای دیگــر 
الــی می تــوان بــه قابلیــت ســاختن بمب هــا و 
تیرهــای مختلــف اشــاره کــرد. همان طــور کــه 
در ویدیوهــای منتشــر شــده دیده ایــد، بــه نظــر 
از  یکــی  تیرکمــان  دوم،  قســمت  در  می رســد 
باشــد.  و دشــمنان تان  اصلــی شــما  ســالح ها 
بــازی  در   )Aloy( ایلــوی  ماننــد  الــی می توانــد 
تیرهــای  خــود  بــرای   Horizon Zero Dawn
مختلفــی بســازد. این کــه ایــن تیرهــا چه قــدر 
ــا اینجــای کار،  ــد را نمی دانیــم ولــی ت تنــوع دارن
بــازی  در  را  انفجــاری  تیرهــای  عملکــرد  فقــط 
بــازی ماننــد  از ســالح ها در  برخــی  دیده ایــم. 
قســمت اول عمــر مشــخصی دارنــد. بــرای مثــال 
در صحنــه ای کــه الــی از یــک چکــش بــرای از پــا 
درآوردن دشــمنش اســتفاده می کنــد می بینیــم 
 Inventory کــه چکــش پــس از چنــد ضربــه از
الــی حــذف می شــود. امــا از طــرف دیگــر الــی 
خنجــری دارد کــه همیشــه همراهــش اســت 
بــازی اول پــس  و هیــچ گاه ماننــد خنجرهــای 
ــن نمــی رود. وجــود دائمــی  ــه از بی ــد ضرب از چن
بــه معنــای حمــالت مخفیانــه ی  ایــن خنجــر، 
دشــمنان  از  زیــادی  تعــداد  کشــتن  و  بیشــتر 
تعــداد  آن هاســت.  بــا  شــدن  روبــرو  بــدون 
و  کنیــد  حمــل  می توانیــد  کــه  اســلحه هایی 
تنــوع ایــن اســلحه ها در قســمت دوم بیشــتر 
اســت. تــا بــه حــال اســلحه هایی ماننــد ریوالــور، 
کلــت و رایفــل را در بــازی دیده ایــم. در کنــار 
این هــا، ســالح های ســرد ماننــد خنجــر، چکــش 
ــل مولوتــف  و بطــری و بمب هــای دودزا و کوکت
ــد  ــد. نوعــی بمــب جدی ــازی وجــود دارن ــز در ب نی
نیــز اضافــه شــده کــه می توانیــد آن را ســر راه 
دشــمنان قــرار دهیــد تــا بــا نزدیــک شــدن بــه 
آن منفجــر شــوند. صحنه هــای کشــته شــدن 
و  خشــن  بســیار  می توانــد  گاهــی  دشــمنان 
هویــت  از  بخشــی  ایــن  امــا  باشــد،  خونــی 
تصویــری لســت آو آس اســت کــه در نســخه ی 
اول نیــز شــاهد آن بودیــم. در کل، مبــارزات 
کــه  هســتند  خوش ســاخت  و  خــوب  آن قــدر 
هــر بــار کــه بــا دشــمنان روبــرو می شــوید انــگار 
ــد. تعــداد  ــد یــک کات ســین تماشــا می کنی داری
حــرکات الــی نســبت بــه جــول در قســمت دوم 
بیشــتر اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره 
در  کــه  حــرکات  ایــن  از  یکــی  و  کــرد  خواهــم 
مبــارزات بــه وفــور از آن اســتفاده خواهــد شــد، 
قابلیــت جاخالــی دادن اســت. هنــگام مبــارزه ی 
تــن بــه تــن بــا دشــمنان، کار دوربیــن آن قــدر 
محشــر اســت کــه ترکیبــش بــا انیمیشــن نــرم 
ضربــات  و  دادن  جاخالــی  ماننــد  حرکاتــی  و 
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فیلم گونــه  صحنه هایــی  خشــن،  تمام کننــده ی 
شــاید  اینکــه  جالــب  نکتــه ی  می کنــد.  ایجــاد 
خیلــی از صحنه هــا بــرای شــما اتفــاق نیفتــد و 
فــرد دیگــری در مســیرش آن صحنــه را ببینــد. 
بــرای رســیدن از یــک نقطــه بــه نقطــه ی دیگــر 
می توانیــد از راه هــا و اســتراتژی های مختلفــی 
اســتفاده کنیــد و بــا اینکــه بــازی کامــالً خطــی 
ــه و در کجــا  ــود، اینکــه دشــمنان چگون خواهــد ب
بــا شــما درگیــر می شــوند، چیــزی اســت کــه فــرد 

ــرد. ــرق خواهــد ک ــرد ف ــه ف ب
 The Last یــا مخفــی کاری در Stealth موضــوع
of Us Part II بســیار گســترده تر از نســخه ی قبل 
بــه چشــم می خــورد. بســیاری از قابلیت هــای الــی 
مربــوط بــه همیــن بخــش مخفــی کاری می شــوند. 
بــرای مثــال الــی می توانــد ســینه خیز حرکــت کنــد 
ــا در میــان گیاهــان بلنــد پنهــان شــود. البتــه  و ی
کار بــه همیــن راحتــی نیســت کــه فکــر می کنیــد. 
هــوش مصنوعــی دشــمنان بــه شــدت باالســت 
و صــرف اینکــه در البــالی گیاهــان پنهــان شــوید 
ــازی از  شــما را نجــات نخواهــد داد. ســازندگان ب
عبــارت Analogue Stealth بــرای توصیــف ایــن 
حرکــت  ســرعت  کرده انــد.  اســتفاده  موضــوع 
شــما هنــگام مخفــی کاری، جهت گیــری شــما و 
اســتراتژی ای کــه می چینیــد همگــی بــا هم بخش 
مخفــی کاری را تشــکیل می دهنــد. خوشــبختانه 
ــد بچرخــد  الــی در حالــت ســینه خیز هــم می توان
ایــن  بــا  تیرکمــان  ترکیــب  و  کنــد  شــلیک  و 
قابلیــت، در خیلــی جاهــا می توانــد جــان او را 
نجــات دهــد. همچنیــن می توانیــد بــا وســایلی 
از  برخــی  بــرای  می کنیــد،  پیــدا  محیــط  از  کــه 
اســلحه های گــرم خــود خفه کــن درســت کنیــد 
باشــد.  بازتــر  مخفــی کاری  بــرای  دســتتان  تــا 
طبیعی تــر  هــم  دشــمنان  رفتــار  خوشــبختانه 
شــده و اگــر یــک نفــر در محیــط بفهمــد شــما 
مشــغول خــراب کاری هســتید، لزومــاً بقیــه هــم 
بــه ســرعت متوجــه نمی شــوند؛ ایــن کار بــرای 
دشــمنان کمــی زمان بــر اســت و شــما در ایــن 
مــدت می توانیــد فکــری بــه حــال پنهــان کــردن 

کارهــای خــود بکنیــد. از مکانیزم هــای اساســی 
 Listen قابلیــت  بــه  بایــد  بخــش مخفــی کاری، 
ــت  ــن حال ــی وارد ای ــی اشــاره کــرد. وقت Mode ال
ُــرد مشــخصی می توانــد رفــت  می شــوید، الــی تــا ب
را تشــخیص دهــد.  آمــد و صــدای دشــمنان  و 
و  تیره تــر شــده  ایــن حالــت، تصویــر کمــی  در 
الــی دشــمنان را بــه شــکل هاله هــای ســفیدی 
مشــاهده می کنــد. وقت هایــی کــه ســگ ها بــه 
دنبــال الــی هســتند، ایــن حالــت می توانــد بویــی 
کــه الــی از خــود بــه جــا گذاشــته را هــم نشــان 
دهــد و مســیری کــه ســگ بــرای پیــدا کــردن شــما 
طــی خواهــد کــرد را بــا خطــی ســفید رنــگ نمایــان 
کنــد. ضربــان قلــب الــی و ســایر شــخصیت ها 
نیــز نکتــه ی دیگــری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
فیزیکــی،  شــدید  فعالیت هــای  هنــگام  کنیــد. 
ضربــان قلــب بــاال مــی رود و ضربــان بــاالی قلــب 
بــه معنــای نفس هــای ســنگین تر و نفس هــای 
ســنگین تر بــه معنــای صــدای بیشــتر و لــو رفتــن 
محلــی اســت کــه در آن پنهــان شــده اید. ایــن 
موضــوع بــه خصــوص در مواجهــه بــا دشــمنان 
قدیمــی بــازی، یعنــی کلیکرهــا )Clicker(  بایــد 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد، چــون هــر حرکــت و 
ایــن  توجــه  اســت  ممکــن  اضافــه ای،  صــدای 
دشــمنان کــور شــما را جلــب کنــد و بــه دردســری 

بیفتیــد. بزرگ تــر 
بــا  الــی  تعامــل   ،The Last of Us Part II در 
جوان تــر  او  بــود.  خواهــد  بیشــتر  نیــز  محیــط 
و فرزتــر از جــول اســت و می توانــد بــا ســرعت 
شــده  منتشــر  تریلــر  یــک  در  بــدود.  بیشــتری 
دیدیــم کــه الــی چگونــه داشــت از منطقــه ای کــه 
دشــمنان بــه او شــلیک می کردنــد بــه ســرعت دور 
ــد. پــرش هــم از  ــع می پری می شــد و از روی موان
دیگــر قابلیت هــای اضافــه شــده بــه بــازی اســت 
معنــای  بــه  می توانــد  مکانیــزم  ایــن  خــود  کــه 
ناتــی  باشــد.  پلتفرمینــگ  افزایــش صحنه هــای 
ــر  ــز خب ــازی نی ــه ب ــاب ب ــه شــدن طن داگ از اضاف
داده کــه البتــه تــا بــه حــال ویدیویــی از آن منتشــر 
نشــده اســت. آن چــه کــه در ویدیوهــا هــم آن را 

دیده ایــم، قابلیــت شکســتن شیشــه ها و ورود 
بــه ساختمان هاســت. در برخــی صحنه هــا کــه درِ 
ســاختمان بســته اســت، می توانیــد از شکســتن 

ــد. ــط اســتفاده کنی ــه محی ــرای ورود ب شیشــه ب
تعــدادی دشــمن جدیــد بــه بــازی اضافــه شــده 
اســت کــه مهم تریــن آن هــا )بــه جــز ســگ های 
The Shamblerهــا هســتند. آن هــا  شــکاری(، 
 )Runner( رانرهــای  از  بزرگ تــر  انــدازه  نظــر  از 
معمولی انــد و هرقــدر بــه آن هــا شــلیک کنیــد 
بــه ســمت شــما هجــوم  متوقــف نمی شــوند و 
و  می شــوند  منفجــر  هــم  ســرانجام  می آورنــد. 
مــواد ســمی از خــود پخــش می کننــد کــه نبایــد در 
معــرض آن قــرار بگیریــد. دشــمن های دیگــر نیــز 
ســرعتی تر و چالش برانگیزتــر شــده اند و تعــداد 
مینــی باس هــا بــه شــکل چشــمگیری افزایــش 
ــه نظــر می رســد در قســمت  ــدا کــرده اســت. ب پی
دوم کار ســخت تری در پیــش خواهیــم داشــت 
طــرف  اکشــن تری  بــازی  بــا  رفتــه  هــم  روی  و 

خواهیــم بــود.
اشــاره  آن  بــه  می خواهــم  کــه  آخــری  بخــش 
اســت.  ساخت وســاز  و  ارتقــاء  بخــش  کنــم، 
کــه در  از مجالتــی  بــا اســتفاده  الــی می توانــد 
تیرهــا  ســاخت  دســتور  می کنــد،  پیــدا  محیــط 
همچنیــن  بگیــرد.  یــاد  را  مختلــف  وبمب هــای 
کمک هــای  کیــت  ماننــد  چیزهایــی  ســاخت 
نســخه ی  ماننــد  یــا کوکتــل مولوتــف،  و  اولیــه 
قبــل پابرجاســت. ارتقــاء دادن و تعمیــر کــردن 
را  دوم  بــازی  از  مهمــی  بخــش  ســالح هایتان 
از  طبیعی تــر  بســیار  کــه  داد  خواهــد  تشــکیل 
ــر کشــیده شــده اســت.  ــه تصوی نســخه ی قبــل ب
در ایــن بخــش می توانیــد قابلیت هــای مختلفــی 
ُــرد، دقــت و قــدرت ســالح های خــود را  ماننــد ب
متفــاوت  اســلحه  هــر  بــرای  کــه  ارتقــاء دهیــد 
ــازی درخــت مهــارت کوچکــی  اســت. همچنیــن ب
هــم دارد کــه می توانیــد در آن قابلیت هــای خــود 

ببخشــید. ارتقــاء  را 

دوباره شاهکار؟
 The از  حــال  بــه  تــا  کــه  چیزهایــی  بــا 
Last of Us Part II دیــده، شــنیده و یــا 
دوبــاره  می رســد  نظــر  بــه  خوانده ایــم، 
را  تمام عیــار  شــاهکار  یــک  انتظــار  بایــد 
از ناتــی داگ داشــته باشــیم. ســازندگان 
ــازی ناتــی  ــد ایــن بلندتریــن ب ــازی گفته ان ب
داگ از نظــر زمانــی اســت و حــدود 50% 
ــر از قســمت اول  از تمامــی جهــات بزرگ ت
اســت. همچنیــن گفته انــد بــا یــک بــازی 
خطــی طــرف خواهیــم بــود کــه تمرکــزش 
کامــالً بــر روایــت داســتانی پرتنــش اســت و 
ــر  ــر و بســیار بزرگ ت ــی متفاوت ت محیط های
از بــازی اول خواهیــم دیــد. اگــر ناتــی داگ 
بــه همــه ی گفته هایــش عمــل کنــد )کــه 
هفتــه ی  چنــد  اســت(،  کــرده  همیشــه 
دیگــر یکــی از بزرگ تریــن بازی هــای نســل 
بــود کــه  هشــتم در دســتان مــا خواهــد 
ماننــد نســخه ی اول جاودانــه خواهــد شــد. 
تــا آن موقــع، انتظــار تنهــا چیــزی اســت کــه 

ــا ماســت. ب
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Release Date 
October 8, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
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Frozenbyte
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Modus Games
Genre(s)
Platform
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action role-playing

سعید آقابابایی

ســری عناویــن Trine یکــی از زیباترین 
ــت  ــخ از لحــاظ کیفی فرنچایزهــای تاری
ــری و خلــق دنیایــی  طراحــی هــای هن
ــه در  ــد ک ــه حســاب مــی آین ــی ب رویای
بازیبــاز  آنــع  هــای  نســخه  تــک  تــک 
حــس و حــال گشــت و گــذار در یــک 
و  زیبــا  نهایــت  بــی  نقاشــی  تابلــوی 
نخســت  بــازی   ۳ دارد.  را  رویایــی 
هنــر  تالقــی  نقطــه   Trine فرنچایــز 
نــاب بــا صنعــت بــاز ی  ســازی بودنــد و 
جلــوه گاه طراحــی و خلــق یــک تابلــوی 
هنــری بی نظیــر در قالــب یــک بــازی 
ــه  ــه ب ــه ای محســوب می شــوند ک رایان
طــور کامــل جــا پــای یــک فرنچایــز را 
محکــم کردنــد و برایــش کلــی طرفــدار 
ایــن  ســازنده  کردنــد.   پــا  و  دســت 
 Frozenbyte فرنچایــز یعنــی اســتودیو
بــه  تبدیــل  ســری  ایــن  ســاخت  بــا 
یــک ســازنده شــناخته شــده و قابــل 

احتــرام در دنیــای بــازی هــا رایانــه ای 
نســل هشــتم  در  کــه  زمانــی  و  شــد 
بــا یــک تریلــر زیبــا اعــالم کردنــد کــه 
ســاخت نســخه چهــارم کلیــد خــورده 
اســت، طرفــداران پرتعــداد ایــن ســری 
نســخه  کــرد.   خوشــحال  بســیار  را 
چهــارم کار ســختی داشــت و چشــم 
خیلــی هــا بــه آن بــود تــا ببیننــد آیــا 
ایــن بــازی مــی توانــد بعــد از نســخه 
را  دوم  بــازی  شــکوه  مجــددا  ســوم، 
بــه ایــن ســری بازگردانــد یــا خیــر. در 
نســخه چهــارم بــازی دوبــاره بــه حالــت 
اول  بــازی  دو  نظیــر  بــی  بعــدی  دو 
ــا  ــوان ب ــی کــه ایــن عن بازگشــت و زمان
 Trine 4: The Nightmare نــام کامــل
بــا  قــدری  بــه  شــد  منتشــر   Prince
کیفیــت بــود کــه جــای بــازی دوم را 
بــه عنــوان برتریــن بــازی ایــن ســری 
گرفــت و شــاهد یــک اثــر هنــری بــی 

 Trine 4: بودیــم.  لذتبخــش  نهایــت 
The Nightmare Prince یــک بــازی 
جادویــی اســت کــه ســاخته شــده تــا 
ــوان دقیقــا  ــه مــا نشــان دهــد مــی ت ب
رویــا را در واقعیــت بــه تصویــر کشــید 
تابلوهــای  زیباتریــن  تــوان  مــی  و 
در  آورد.  در  حرکــت  بــه  را  نقاشــی 
از  صحبــت  هــم  مــا  امــروز  مطلــب 
ــه  ــن مقال ــوان اســت. در ای ــن عن همی
بــه  بــه طــور کامــل  تــا  قصــد داریــم 
ــوان  بررســی نقــاط قــوت و ضعــف عن
 Trine 4: The Nightmare Prince
را  آن  جزییــات  تمــام  و  بپردازیــم 
همــراه شــما عزیــزان واکاوی کنیــم. 
پیشــنهاد مــی کنــم در ادامــه مقالــه 
نقــد و بررســی  ایــن بــازی عالــی بــا 

مجلــه گیمفــا همــراه شــوید.

Trine 4: The Nightmare Prince
مثل یک رویا... 



66
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m

 Trine 4: The مثــل  عنوانــی  کــس  هیــچ   
Nightmare Prince و بــه طــور کلــی عناوینــی در 
ایــن ژانــر را بــرای لــذت بــردن از داســتان چند الیه 
و قدرتمنــد آن تجربــه نمــی کنــد زیــرا داســتان در 
ایــن ســبک عناویــن بیشــتر بــرای دادن دلیلــی بــه 
ــازی و قانــع کــردن او  ــاز بــرای پیشــروی در ب بازیب
بــرای کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد و چرایــی آن 
هــا اســتفاده مــی شــود و نــه یــک رکــن اساســی و 
حیاتــی در ســاختار بــازی. دز ایــن نــوع بــازی هــا 
ــری و طراحــی  ــد گرافیــک هن ــل دیگــری مانن دالی
محیــط هــا و المــان هــای گیــم پلــی جــذاب، ارکان 
 Trine 4: The .اساســی و اصلــی بــازی هســتند
Nightmare Prince هــم هیــچ ادعایــی در مــورد 
یــک داســتان بــی نظیــر و چنــد الیــه بــا شــخصیت 
ــزی  ــن چی ــدارد و کســی هــم چنی ــق ن ــی عمی های
را از ایــن عنــوان طلــب نمــی کنــد. در واقــع بایــد 
گفــت هیــچ منتقــدی هــم معمــوال بــرای داســتان 
ســبک  ایــن  کــه  ای  کلیشــه  و  ســطحی  هــای 
عناویــن دارنــد امتیــازی از آنهــا کــم نمــی کنــد و 
داســتان را بــه عنــوان یــک بخــش فرعــی در نظــر 
مــی گیرنــد. در ایــن بــازی هــم ســیاهی و کابــوس 
را داریــم در برابــر ســپیدی و خــوش ذاتــی، کــه 
آدم خــوب هــا کــه خیلــی هــم خاکــی و مهربــان 
را  دنیــا  و  شــوند  پیــروز  انتهــا  در  بایــد  هســتند 
 Trine نجــات دهنــد. بگذاریــد تــا کلیــت داســتان
The Nightmare Prince :4 از ایــن قــرار اســت 
کــه طــی نامــه هایــی جداگانــه کــه بــه ۳ قهرمــان 
محبــوب ایــن ســری یعنــی آمادئــوس، پونتیــوس 
ــد  ــا درخواســت مــی کنن ــا مــی رســد، از آنه و زوی
ــد. هــدف  ــه کمــک شــک شــاهزاده برون ــا ب ــه ت ک
شــما یافتــن یــک شــاهزاده جــوان اســت کــه بــه 
کابــوس  درگیــر  جــادو  بــه  دلیــل عالقــه شــدید 
هــای واقعــی شــده و پــای کابــوس هــا بــه دنیــای 
واقعــی کشــیده شــده و شــاهزاده هــم بــه نوعــی 
گــم شــده اســت. شــما بایســتی تــا ایــن موضــوع 
خیلــی جــدی تــر و بــزرگ تــر نشــده اســت و همــه 
انســان هــا و دنیــا را بــه خطــر نیانداختــه اســت 
ــای  ــه دنی ــوس هــا ب ــد و کاب ــدا کنن شــاهزاده را پی
خودشــان برگردانیــد. همــان طــور کــه مــی بینیــد 
Trine 4: The Nightmare Prince یــک داســتان 
کامــال ســاده و معمولــی و کلیشــه ای دارد، امــا 

جالــب اســت کــه همیــن داســتان ســاده، نوعــی 
صداقــت و زیبایــی و صمیمیــت را هــم دارد کــه 
را  بازیتــان  قهرمــان   ۳ شــما  شــود  مــی  باعــث 
ــا داســتان هــم پیــش  دوســت داشــته باشــید و ب
بــد  و  شــد  هــا  شــخصیت  از  صحبــت  برویــد. 
نیســت کمــی هــم در مــورد ایــن ۳ شــخصیت کــه 
همیشــه در ایــن ســری جهــان را نجــات داده انــد 
صحبــت کنیــم. ۳ شــخصیتی کــه ترکیبشــان در 
کنــار هــم و حــرف هــا و دیالــوگ هایــی کــه در 
طــول رونــد بــازی بیــن آن هــا رد و بــدل مــی شــود 
یــک تنــوع و حــال و هــوای ظریــف طنــز بــه بــازی 
مــی بخشــد کــه خالــی از لطــف نیســت. پونتیوس 
ــازی  ــن شــخصیت ب ــه نوعــی سرراســت تری کــه ب
ــه شــرف و  ــد ک اســت، شــوالیه ای اســت قدرتمن
افتخــار برایــش بســیار ارزشــمند اســت و بــدون 
چشمداشــتی بــه پــاداش، حاضــر اســت تــا بــرای 
نجــات ســرزمین و مردمــش و نجــات دنیــا پیــش 
قــدم شــود و بــا غــرور و افتخــار بــر علیــه ســیاهی 
بجنگــد. زویــا یــک بانــوی دزد اســت! کســی کــه 
همــواره وانمــود مــی کنــد کســی غیــر از خــودش 
برایــش اهمیــت نــدارد و زبــان تیــز و رکــی نیــز دارد 
امــا در باطــن ایــن طــور نیســت و یــک زن خــوش 
قلــب اســت کــه وقتــی بــا دوســتانش پیمانــی مــی 
بنــدد تــا آخــر راه همــراه آن هاســت و از هیــچ 
کمکــی بــه آنهــا در راه نجــات دنیــا دریــغ نکــرده 
و البتــه همیشــه یــک جــوری بــه دنبــال پــاداش 
اســت و از ایــن کــه کســی زحمــات و قهرمانــی 
و  کنــد  مــی  گالیــه  بینــد  نمــی  را  هــا  آن  هــای 
خالصــه ایــن کــه مادیــات برایــش خیلــی اهمیــت 
اســت.  هــود  رابیــن  هــم  نوعــی  بــه  او  دارنــد. 
آمادئــوس هــم کــه ریــش ســفید ســبزپوش گــروه 
اســت جادوگــری پیــر اســت کــه خوراکــش غرغــر 
کــردن و گالیــه کــردن اســت و زیــاد حوصلــه انجام 
کاری را نــدارد و واقعــا حتــی وقتــی مجبــور اســت 
هــم بــا نوعــی بــی میلــی و بــی حوصلگــی کارش را 
انجــام مــی دهــد و شــل و ول  اســت! البتــه خــب 
بیچــاره پیرمــرد اســت دیگــر. امــا او یــک جادوگــر 
قدرتمنــد اســت کــه بــدون وجــودش بــه هیــچ 
عنــوان پونتیــوس و زویــا موفــق بــه نجــات دنیــا 
نمــی شــوند و بــه نوعــی بزرگتــر گــروه بــه حســاب 

مــی آیــد کــه زیــاد هــم اعصــاب نــدارد. 



 Trine 4:  از منظــر گیــم پلــی بــازی
The Nightmare Princeموفــق مــی 
شــود تــا بــا مکانیــک هــای متنــوع و 
جــذاب خــود، بازیبــاز را کامــال بــه بــازی 
ســازندگان  و  داشــته  نــگاه  عالقمنــد 
بیــن  را  ای  العــاده  فــوق  باالنــس 
بخــش هــای حــل کــردن و از پیــش 
محیطــی  هــای  پــازل  برداشــتن  رو 
و موانــع، یافتــن آیتــم هــا و بخــش 
هــای مبــارزات و بــاس فایــت هــا و .... 
برقــرار کــرده انــد و در ایــن زمینــه بــازی 
ــچ بخشــی  ــوازن اســت و هی کامــال مت
در آن بیــش از حــد یــا کمتــر از حــدی 
کــه بایــد مــی بــود، نیســت و همیــن 
حتــی  کــه  شــود  مــی  ســبب  تــوازن 
لحظــه ای هــم گیــم پلــی بــازی برایتان 
خســته کننــده نشــود و همیشــه آن 
در  کــه  را  خــود  زیبایــی  و  جذابیــت 
ترکیــب بــا مراحــل بــی نظیــر و فــوق 
شــاهکار بــازی از نظــر طراحــی اســت، 
بــرای بازیبــاز حفــظ نمایــد و حتــی او را 
ــازی  ــن ب ــاره ای ــد ب ــازی کــردن چن ــه ب ب
نیــز مشــتاق نمایــد. البتــه حــاال کــه 
صحبــت از تــوازن و تعــادل در پــازل 
هــا و اکشــن و .. شــد بــد نیســت تــا 
تنــوع  تعــادل،  ایــن  از  جــدا  بگویــم 
پــازل هــا مقــداری جــای حــرف دارد. 
بــازی  پــازل هــای  در واقــع در مــورد 
بایــد بگویــم بــا آن کــه حــل کــردن ایــن 
از  بــا اســتفاده  پــازل هــای محیطــی 
قابلیــت هــای مختلــف شــخصیت هــا 
بــرای پیشــروی در بــازی یکــی از جذاب 
تریــن و اصلــی تریــن المــان های بازی 
محســوب مــی شــود، ولــی در رونــد 
بــازی تنــوع ایــن پــازل هــا بــه چالــش 
کشــیده مــی شــود و برخــی از انــواع 

مــی  خــود  بــه  تکــراری  حالتــی  آنهــا 
ــا آنهــا مواجــه مــی  ــد کــه مــدام ب گیرن
شــوید و بایــد کارهایــی مشــابه انجــام 
دهیــد.  بــر اســاس نــوع انتخابتــان در 
هیــچ  کال  توانیــد  مــی  بــازی،  منــوی 
نداشــته  هــا  پــازل  بــرای  راهنمایــی 
باشــید یــا مثــال تعییــن کنیــد کــه بعــد 
از گذشــتن چنــد دقیقــه بــازی بــه شــما 
بــرای حــل پازلــی کــه در آن گیــر کــرده 
در  اوقــات  گاهــی  کنــد.  کمــک  ایــد 
ــد  ــدا کــردن راه حــل بای ــرای پی ــازی ب ب
آن را بــرای خــود تصــور و حــس کنیــد 
و بــه نوعــی آن را بــه صــورت ۳ بعــدی 
در ذهــن خــود تجســم و تصــور کنیــد. 
ــازل هــا، بخش هــای اکشــن  جــدا از پ
هــم در بــازی بســیار رضایــت  بخــش 
اســت و مبــارزات جذابــی انتظــار شــما 
را می کشــند کــه بــا آپگریــد کــردن و 
توانایــی هــای جدیــد مثــل  دریافــت 
شمشــیر الیتنینــگ، مــی توانیــد ایــن 
نبردهــا را بــرای خــود راحــت تــر کنیــد. 
در نبردهــا دو شــخصیت دیگــر یعنــی 
تواننــد  مــی  هــم  آمادئــوس  و  زویــا 
ــچ کــدام  ــی خــب هی ــد ول شــرکت کنن
نبردهــا  در  پونتیــوس  کارآمــدی  بــه 
نیســتند. همچنیــن تنــوع دشــمنانی 
کــه بایــد بــا آن هــا مبــارزه کنیــد نیــز در 
ایــن نســخه افزایــش یافتــه اســت. در 
بــازی بــاس فایــت هــم وجــود دارد کــه 
مبــارزه و شکســت آنهــا ترکیبــی اســت 
مســتقیم،  مبــارزه  و  زدن  ضربــه  از 
ــری برخــی روش هــای بهــره  ــه کارگی ب
زدن  آســیب  بــرای  محیــط  از  بــردن 
ــاس، حــل برخــی  ــه ب ــر مســتقیم ب غی
پــارل هــا بــرای شکســت بــاس هــا و 
همچنیــن اســتفاده از حــرکات ترکیبــی 
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شکســت  بــرای  هــا  شــخصیت 
دادن بــاس هــا. هــر ۳ شــخصیت 
ــان  ــا زم ــه درســتی و ب ــال ب ــازی کام ب
دکمــه  فشــردن  بــه  دقیــق  بنــدی 
هــای کنترلــر توســط شــما واکنــش 
ــی در  ــن خیل ــد و ای نشــان مــی دهن
حــل  و  پلتفرمینــگ  هــای  بخــش 
پــازل هــای بــازی کمــک مــی کنــد. 
کامــال  شــخصیت   ۳ هــر  واقــع  در 
بــه درســتی وظایــف خــود را انجــام 
می دهنــد و در جهــت اهدافــی کــه 
بــه آن منظــور خلــق شــده انــد کامــال 
کارآمــد هســتند. بــدون شــک تجربــه 
Co-op بــازی بهتریــن نــوع تجربــه 
آن اســت هــر چنــد کــه بــازی تــک 
لذتبخــش  العــاده  فــوق  نیــز  نفــره 
مــدام  بایــد  چــون  گاهــی  و  اســت 
و  کنیــد  ســوییچ  را  هــا  شــخصیت 
نمــی توانیــد همزمــان کنتــرل ۳-۲ 
داشــته  عهــده  بــر  را  شــخصیت 
باشــید، بــازی در ایــن حالــت چالــش 
برانگیــز تــر نیــز مــی شــود.  شــما 
و   Co-op صــورت  بــه  توانیــد  مــی 
ــا ترکیــب قابلیــت  ــا کمــک هــم و ب ب
ــازل هــا  شــخصیت هــای مختلــف پ
را حــل کنیــد و راه هــا را در محیــط 
بــاز کنیــد. ایــن مخصوصــا بــه ایــن 
خاطــر جــذاب اســت کــه شــاید ۸-۷ 
روش مختلــف بــرای پیــش رفتــن در 
یــک بخــش و حــل کــردن یــک پــازل 
وجــود داشــته باشــد کــه بســته بــه 
تــک نفــره یــا کــواپ بــودن بــازی و 
نــوع تصــور راه حــل در ذهــن شــما، 
همــه آنهغــا کامــال صحیــح و قابــل 
ــازی  ــن بســیار ب انجــام هســتند و ای
را از حالــت تکــراری خــارج مــی کنــد 
ــر ۳ روش  ــرا ممکــن اســت ۳ نف زی
ــه بــازی در یــک  ــرای ادام ــف ب مختل

منطقــه یــا در برابــر یــک پــازل مطــرح 
کننــد کــه هــر ۳ هــم درســت و قابــل 
انجــام اســت بــه اضافــه چنــد روش 
 Trine 4: The دیگــر! خوشــبختانه 
تکــرار  ارزش   Nightmare Prince
ایــن  از  باالیــی هــم دارد کــه جــدا 
کــه مــی توانیــد تــک نفــره و دو نفــره 
آن را تجربــه کنیــد و ایــن خــودش 
اســت،  بــرده  بــاال  را  تکــرار  ارزش 
تنــوع بســیار زیــاد در نحــوه راهیابــی 
نــوع  چندیــن  یافتــن  و  محیــط  در 
پنهــان در کل مراحــل  آیتــم هــای 
بــرای  را  بســیار خوبــی  انگیــزه  نیــز 
تابلــوی  ایــن  بــه  دوبــاره  بازگشــت 
و  دهنــد  مــی  بازیبــاز  بــه  متحــرک 
تــازه گرفتــن تروفــی هــای منطقــی 
یــک جذابیــت  بــازی هــم خــودش 
ــه یــک  خاصــی دارد. اگــر بخواهــم ب
بــازی  پلــی  گیــم  در  منفــی  نکتــه 
اشــاره کنــم بایــد بگویــم بــا توجــه بــه 
ــازی ســال  ــن کــه از نســخه دوم ب ای
هــا مــی گــذرد )و بــا وجــود ایــن کــه 
بــازی دوم یــک شــاهکار بــود(، ولــی 
خــب جــا داشــت کــه حــاال بعــد از 
چندیــن ســال و در دو شــماره بعــد، 
شــاهد المــان هــای جدیدتــری در 
بــازی باشــیم و تفــاوت  پلــی  گیــم 
زیــرا  ببینیــم  را  بیشــتری  هــای 
گاهــی در بــازی حــس مــی کنیــد کــه 
 Trine 2 خــب ایــن نســخه همــان
اســت بــا گرافیــک زیباتــر و صیقــل 
ــر. در واقــع جــا داشــت کــه  ــه ت یافت
گیــم  نظــر  از  بــازی  هــوای  و  حــال 
پلــی مقــداری متفــاوت تــر از قبــل 
ســوم  نســخه  کــه  کاری  باشــد. 
دقیقــا انجــام داد ولــی دســت روی 
المــان نــه چنــدان صحیحــی بــرای 
بخشــیدن تغییــر و تنــوع بــه بــازی 

مثــل  پلــی  گیــم  کلیــت  گذاشــت. 
بــر اســاس ۳ شــخصیت  همیشــه 
اصلــی ســری اســت. در ســه عنــوان 
قبلــی ســری ســازندگان از سیســتم 
کــردن  ســوئیچ  داده  پــس  آزمــون 
بیــن ایــن شــخصیت هــا   اســتفاده 
ــد کــه هــر شــخصیت در طــول  کردن
ــازی، لیســتی از توانایی هــا  مســیر ب
و مهارت هــای مختــص خــود را دارا 
بــوده انــد کــه کــم کــم ارتقــا یافتــه و 
راه هــای متنــوع تــری بــرای ادامــه 
بــازی بــه بازیبــاز داده اســت. حــاال 
 Trine 4: The Nightmare در 
طــور  همیــن  دقیقــا  نیــز   Prince
کــردن  ســوییچ  شــاهد  و  اســت 
بیــن ایــن ۳ شــخصیت و اســتفاده 
از قابلیــت هــای آنهــا بــرای ادامــه 
بــازی هســتیم، البتــه ایــن در حالــت 
Co- نفــره اســت.  در حالــت  تــک 

ــازان کنتــرل شــخصیت هــا  op بازیب
را همزمــان بــر عهــده مــی گیرنــد و 
راهیابــی در مراحــل و حــل پــازل هــا 
آســان تــر هــم مــی شــود. سیســتم 
شــخصیت ها  بیــن  کــردن  ســوئیچ 
همچنــان ماننــد عناویــن قبلــی بــه 
حــل  در  و  می کنــد  عمــل  درســتی 
و....  محیطــی  معماهــای  کــردن 
بایــد از ایــن روش اســتفاده کنیــد. 
پونتیــوس یــا همــان شــوالیه بــا مــزه 
و تپلــی و قدرتمنــد ما توانایی مبارزه 
بهتریــن شــکل  بــه  را  بــا دشــمنان 
دارد و مــی توانیــد بــا ســپرش نــور را 
ــد  ــن می توان ــاب دهــد و همچنی بازت
بــا ســپر خــود در هــوا شــناور شــود 
و مســافت های طوالنــی را بپیمایــد. 
همــان    Amadeus شــخصیت 
جادوگــر ســبزپوش قدرتمنــد بــازی 
اســت کــه توانایــی تولیــد آیتــم هــای 

مختلــف مثــل پلتفــرم هــای افقــی 
دایــره  یــا  مربعــی  هــای  بلــوک  و 
ماننــد را دارد کــه قــادر اســت آنهــا 
را در هــوا شــناور نــگاه دارد تــا در 
ــن  ــی کــه الزم اســت از ای بخش های
یــا  زویــا  کنیــد.  اســتفاده  بلوک هــا 
همــان خانــم ســارق زرنــگ و چابــک 
بــردن  بیــن  از  توانایــی  کــه  هــم 
ــر و کمــان  ــا شــلیک تی دشــمنان را ب
دارد و همچنیــن می توانــد تیرهــای 
متصــل بــه طنــاب بــه قســمت هــای 
مختلــف محیــط و برخــی از آیتم هــا 
شــلیک کنــد و بــه ایــن وســیله در 
محیــط تــاب بخــورد و بــه قســمتهای 
گوناگــون مرحلــه دسترســی یابــد و 
همچنیــن دارای تیرهــای آتشــین و 
یخــی بــرای مبــارزات و جــل برخــی 
از پــازل هــا اســت. بــه طــور خالصــه 
بــرای  بیشــتر  شــوالیه  گفــت  بایــد 
بــرای  دزد  دارد،  کاربــرد  مبــارزات 
از راه دور  بــه دشــمنان  تیرانــدازی 
از  دور  نقاطــی  بــه  زدن  طنــاب  و 
دســترس و جادوگــر نیــز بــرای خلــق 
پلتفــرم هــا و تســهیل پیشــروی در 
موانــع محیطــی  برداشــتن  و  بــازی 
بــه کار مــی آیــد و بــا ترکیــب آن هــا 
تــوان کارهــای بســیار جالبــی  مــی 
روش  چندیــن  بــه  و  داد  انجــام  را 
را  مختلــف  معماهــای  مختلــف 
ــد گفــت   حــل نمــود. در مجمــوع بای
 Trine 4: The Nightmare Prince
بــازی  یــک  پلــی  گیــم  زمینــه  در 
خــوش ســاخت و بســیار باکیفیــت 
قــدر  آن  و  اســت  خــود  ســبک  در 
جــذاب اســت کــه چــه بــه صــورت 
تــک نفــره و چــه Co-op از تجربــه 

آن لــذت خواهیــد بــرد.
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فرنچایــز Trine در ابتــدا بــه خاطــر 
گرافیــک و طراحــی هــای هنــری و 
دنیــای رویایــی اش بــود کــه مــورد 
بــی  توجــه قــرار گرفــت و زیبایــی 
نظیــر بصــری، امضــای عناویــن ایــن 
 Trine ســری بــوده و هســتند. بــازی
نــه   4: The Nightmare Prince
تنهــا زیباتریــن و چشــم نوازتریــن 
ــن  نســخه از لحــاظ گرافیکــی در بی
عناوین این ســری اســت بلکه یکی 
از زیباتریــن و خــوش رنــگ و لعــاب 
تریــن عناوینــی اســت کــه دنیــای 
خــودش  بــه  امــروز  تــا  هــا  بــازی 
دیــده اســت و تــازه اکنــون بــه لطــف  
تجربــه بیشــتر ســازندگان از خلــق 
و  گرافیــک  قبلــی،  هــای  نســخه 
 Trine 4: The بصــری  جلوه هــای 
نیــز  قبــل  از   Nightmare Prince
زییاتــر شــده اســت. وقتــی در حــال 
 Trine 4: The Nightmare تجربــه
بــدون  و  کامــال  هســتید   Prince
درون  داریــد  انــگار  اغراقــی  هیــچ 
یــک رویــا بــازی مــی کنیــد یــا درون 
یــک تابلــوی نقاشــی متحــرک قــرار 
داریــد کــه هــر صحنــه و محیطــش 
زیبایــی  اســت.  دیگــری  از  زیباتــر 
 Trine 4: The Nightmare بصــری
Prince افســانه ای اســت و وقتــی 
آن را بــازی کنیــد دبگــر نامــش تــا 
همیشــه در یــاد شــما باقــی خواهــد 
مانــد. البتــه بــازی نــه فقــط از جنبــه 
هــم  فنــی  لحــاظ  از  بلکــه  هنــری 
ــه راحتــی  قابــل تحســین اســت و ب
بــر روی ۶۰ فریــم بــر ثانیــه اجــرا می 
انیمیشــن های  ترکیــب  کــه  شــود 
فوق العــاده زیبــا و تمامــی اجــزای 
محیــط کــه بهتریــن شــکل طراحــی 
ریــت  فریــم   ایــن  بــا  شــده اند 
در  تــا  شــده اند  باعــث  عالــی، 
 Trine 4: The Nightmare نهایــت
Prince یکــی از زیباتریــن عناویــن 
از لحــاظ جلوه هــای بصــری باشــد 
از  کرده ایــد.  بــازی  تاکنــون  کــه 
کــه  هــم  هنــری  گرافیــک  لحــاظ 
حــرف  گونــه  هیــچ  جــای  واقعــا 
باقــی  عنــوان  ایــن  را  حدیثــی  و 
نگذاشــته اســت و Trine 4 بیشــتر 
از  کــه  اســت  تابلویــی  بــه  شــبیه 
آن  از  چشــم  نمی تــوان  زیبایــی 
بــازی  هنــری  گرافیــک  برداشــت. 
بســیار آرامــش بخــش، چشــم نــواز 
و لطیــف اســت و هنــر هــم هیــچ 
گاه خســته کننــده و تکــراری نمــی 
خــود  بــه  کهنگــی  رنــگ  و  شــود 
نمــی گیــرد. یکــی از عوامــل اصلــی 
 Trine 4: The گرافیکــی  زیبایــی 
شــک  بــدون   Nightmare Prince
رنــگ بنــدی فــوق العــاده زیبــای آن 
اســت کــه بــه واقــع در بــازی غوغــا 
ــوی خاصــی را  ــگ و ب ــد و رن مــی کن
بــه طراحــی هــای زیبــای ایــن بــازی 
برخــی  اســت. حتــی در  بخشــیده 

بــا  طراحــان  و  ســازندگان  مــوارد، 
اســتفاده از اغــراق در رنــگ آمیــزی 
ســبز  یــا  بنفــش  رنــگ  در  مثــال 
باعــث خلــق مناظــر و صحنــه هایــی 
بدیــع و بســیار زیبــا شــده انــد کــه 
کلمــه چشــم  واقعــی  معنــای  بــه 
نــواز و زیبــا اســت. بــه طــور کلــی 
از  نتیجــه گیــری  یــک  و در قالــب 
کیفیــت بخــش بصــری بــازی بایــد 
 Trine 4: The Nightmareبگویــم
بدیــل  بــی  شــاهکار  یــک   Prince
طراحــی هنــری و ماننــد منظــره ای 
کــه  اســت  خوشــایند  و  متحــرک 
از دیــدن آن  چشــمتان هیــچ گاه 
ــای  ــه معن خســته نخواهــد شــد و ب
بــه  ایــرادی  هیــچ   کلمــه  واقعــی 
جلوه هــای بصــری و گرافیــک بــازی 
وارد نیســت. مثــل همیشــه در ایــن 
ســری، نقطــه عطــف و بــرگ برنــده 
 Trine 4: The Nightmare بــازی 
Prince  هــم فضاســازی، طراحــی 
مجموعــا  و  بنــدی  رنــگ  هنــری، 
آن  شــاهکار  بصــری  هــای  جلــوه 
اســت کــه روح و قلــب هــر بیننــده 
و بازیبــاز و منتقــدی را تســخیر مــی 
 Trine 4: The Nightmare  .کنــد
و  گرافیــک  خاطــر  بــه  را   Prince
هــم  شــاهکارش  هنــری  طراحــی 
کــه شــده بایــد آن را تجربــه نماییــد 
بــه  بــرای  گرافیکــش  واقعــا  زیــرا 
دوش کشــیدن بــار کل بــازی، کافی 
تــر از کافیســت، هــر چنــد وقتــی 
بینیــد  مــی  شــوید  بــازی  وارد  کــه 
ایــن بــازی حــرف هــای دیگــری هــم 
بــه جــز بخــش گرافیــک بــرای گفتــن 
دارد، مثــل موســیقی کــه در ادامــه 
مطلــب در مــوردش صحبــت مــی 

کنیــم.
بــدون اغــراق بایــد بگویــم همــان 
قــدر کــه جلــوه هــای بصــری ایــن 
ــازی شــاهکار هســتند، موســیقی  ب
هــا و ســاندترک بــازی نیــز بــی نظیــر 
کامــال  بــازی  ســاندترک  و  اســت 
هم ســطح بــا جلــوه هــای بصــری 
آن اســت. البتــه بــرای کســی کــه 
ســری  ایــن  بــه  آشــنایی  ای  ذره 
موضــوع  یــک  ایــن  باشــد  داشــته 
زیــرا  اســت،  بدیهــی  و  قطعــی 
همــان  از  ســری  ایــن  موســیقی 
قــوت  نقــاط  از  یکــی  اول  نســخه 
ــوده اســت  ــازی هــا ب ــن ب ــی ای اصل
بــازی  اصــال  کــه  افــرادی  حتــی  و 
هــای ســری را تجربــه نکــرده انــد بــا 
شــنیدن موســیقی هایــش واقعــا 
کیــف مــی کننــد و حــق هــم دارنــد! 
ســاندترک بــازی واقعــا یــک کار زیبــا 
و کامــال منطبــق بــر طراحــی هــا و 
اســت  و موســیقی  بــازی  فضــای 
زیبایــی  بــر  عــالوه  بــازی  هــای 
ماننــد  بــه  کــه  خــاص  لطافــت  و 
موســیقی هــای قصــه هــای پریــان 
ــزی اســت در  و داســتان هــای فانت
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طراحی هنری شگفت انگیز و خیره کننده که سبب خلق زیباترین نسخه سری 
و یکی از برترین عناوین این نسل از لحاظ طراحی هنری شده است، یک تجربه 

تک نفره لذتبخش که می تواند به یک تجربه کواپ فوق العاده تبدیل شود، 
ساندترک شنیدنی و گوش نواز که خارج از بازی نیز ارزش بارها گوش کردن را 

دارد، راه های مختلف پیشروی در محیط و حل پازل ها با توجه به قابلیت های 
مختلف شخصیت ها که باعث می شود هر چه که در ذهن دارید پیاده کنید 
و حتی با کارهای عجیب و غریبی در مرحله جلو بروید، سیستم جالب ارتقای 

قابلیت ها و دریافت توانایی های جدید که باعث می شود راه های جدید برای 
پیشروی در بازی و حل پازل ها فراهم شود

برخی پازل ها تکراری می شوند و بهتر بود 
شاهد تنوع بیشتری در پازل ها باشیم، جا 
داشت شاهد المان های جدید بیشتری در 

گیم پلی نسبت به عناوین قبلی بودیم تا 
بازی حس و حال جدیدتری داشته باشد

8.7

+-

بخــش هایــی هــم کــه قهرمانــان 
ــد  ــازی در مــی آورن مــا قهرمــان ب
و  مــی شــود  حســابی حماســی 
شــما را بــه وجــد مــی آورد. وقتــی 
بــازی  هــای  محیــط  در  داریــد 
حرکــت مــی کنیــد و بــه موســیقی 
پــس زمینــه آن گــوش مــی دهید 
انــگار جــادو شــده ایــد و داریــد در 
یــک رویــای زیبــای زیبــای زیبــا 
قــدم مــی زنیــد. در واقــع بایــد 
بگویــم اگــر مــی خواهیــد بدانیــد 
کــه ســاندترک بــاری یــک بــازی 
فانتــزی ماجرایــی بــا تــم جــادو 

و قهرمانــان و افســانه هــا بایــد 
ــه باشــد، دقیقــا موســیقی  چگون
تعریفــش  ســری  ایــن  هــای 
ــق  ــه لطــف خال ــن ب هســتند و ای
نابغــه ایــن موســیقی هــا یعنــی 
)کــه  فنالنــدی   Ari Pulkkinen
ســاخت  بــا  را  خــود  هنــر  قبــال 
بــردز  انگــری  بــازی  اصلــی  تــم 
نشــان داده و آن را تبدیــل بــه 
یــک تــم جهانــی و شــناخته شــده 
کــرد( اســت کــه از بــازی نخســت 
ســاخت قطعــات ایــن فرنچایــز را 
بــر عهــده داشــته اســت. البتــه 

خــب بــا ایــن کــه قطعــات هــر 
امــا  هســتند  شــاهکار  بــازی   ۴
مثــل  کــدام  هیــچ  هــم  هنــوز 
نســخه  موســیقی  اصلــی  تــم 
هنــوز  و  نیســتند   Trine دوم 
زیباتریــن ســاندترک مربــوط بــه 
اســت. صداپیشــگی  بــازی دوم 
شــخصیت ها و همچنیــن انــواع 
صداگــذاری هــای محیطــی نیــز 
 Trine 4: The Nightmare در 
Prince بــه بهترین شــکل ممکن 
هیــچ  و  اســت  شــده  انجــام 
نمــی  مشــاهده  آن  در  ایــرادی 

شــود. حــس شــوخ طبعی و مــزاح 
صداپیشــگی  در  کــه  کم رنگــی 
وجــود  بــازی  شــخصیت های 
هــوای  و  حــال  بــا  کامــال  دارد 
ماجرایــی  فانتــزی  عنــوان  یــک 
نــه چنــدان جــدی ســازگار اســت 
همــه  بــا  زیبایــی  شــکل  بــه  و 
المان هــای بــازی هماهنــگ بــه 
نظــر می رســند و یکدیگــر را بــاال 
مــی برنــد تــا نهایتــا کیفیــت کلــی 

بــازی باالتــر بــرود.

بررســی  از  بعــد  و  نهایــت  در 
بــازی  گوناگــون  هــای  بخــش 
بایــد گفــت فــارغ از هــر ســلیقه 
 Trine 4: نبایــد  داریــد  کــه  ای 
از  را   The Nightmare Prince
 Trine 4: The بدهیــد.  دســت 
ضعــف   Nightmare Prince
دارد،  محــدودی  بســیار  هــای 
ولــی نــکات مثبــت و جــذاب آن 
بــه حــدی زیــاد هســتند کــه نقــاط 
ضعــف را کامــال پوشــانده و بــازی 
را تبدیــل بــه یــک عنــوان بــه یــاد 
ماندنــی در ســطح یــک شــاهکار 
ــه  ــد کــه تبدیــل ب هنــری کــرده ان

از  خاطراتتــان  بهتریــن  از  یکــی 
شــد.  خواهــد  بازیهــای  دنیــای 
 Trine 4: The Nightmare
روح  و  زیبــا  حــدی  بــه   Prince
افزاســت کــه هــر بــار بــه آن نــگاه 
کنیــد و وارد بــازی شــوید بــاز هــم 
چشــم و روحتــان لــذت مــی بــرد 
و لــب بــه تحســین مــی گشــایید. 
 Trine 4: The Nightmare
زیباتریــن  از  یکــی   Prince
ســبک  در  کــه  اســت  عناوینــی 
دو بعــدی فانتــزی ماجرایــی )بــا 
المــان هــای پلتفرمینــگ، اکشــن 
و پــازل(، وجــود دارنــد و بــا تجربه 

آن خاطــره بســیار لذت بخــش و 
ــرای خــود رقــم  ــاد ماندنــی ب ــه ب ب
مســحور  گرافیــک  زد.  خواهیــد 
کننــده و فوق العــاده چشــم نواز، 
شــگفت  هنــری  هــای  طراحــی 
و  متنــوع  پلــی  گیــم  انگیــز، 
جــذاب و همینطــور صداگــذاری 
و موســیقی کــه بهتریــن شــکل 
هم خوانــی  بــازی  بــا  ممکــن 
عنوانــی  خلــق  ســبب  دارنــد 
شــده انــد کــه بــه هــر ســبک و 
ژانــری کــه عالقمنــد باشــید بــاز 
شــیفته  و  عاشــق  را  هــم شــما 
و محــو زیبایــی خــود مــی کنــد؛ 

نــه فقــط در شــاخه بــازی هــای 
شــاخه  در  بلکــه  ویدئویــی، 
 Trine 4: هنــری.  آثــار  تمامــی 
از   The Nightmare Prince
بــازی هایــی اســت کــه انــگار کــه 
هنــری  کشــیدن  رخ  بــه  بــرای 
هــای  بــازی  صنعــت  در  کــه 
ســاخته  دارد  وجــود  ای  رایانــه 
ــوی  ــد و بیشــتر یــک تابل شــده ان
نقشــی متحــرک هســتند تــا یــک 
بــازی. شــاید  بــازی »شــاهزاده 
شــما  ولــی  باشــد،  کابــوس« 
قطعــا »بازیبــاز رویــا« هســتید.  
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Release Date 
27 August 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Crytek
Publisher)s(
Crytek
Genre(s)
First-person shooter
survival horror

محمد آریا مقدم

بــا  گیمــر  یــک  عنــوان  بــه  قطعــا 
Crytek آشــنایی داریــد. شــرکتی کــه 
بــا ســری بــازی Crysis معــروف شــد 
و در نســل هشــتم هــم بــا همــکاری 
 Ryse: مایکروســافت، بــازی انحصــاری
Son of Rome را توســعه داد. عنوانی 
موفقیــت  بــازی  چنــدان  البتــه  کــه 
آمیــزی نبــود و نتوانســت بــه عنوان یک 
انحصــاری، جایــی در بیــن بازی هــای 
مــورد عالقــه طرفــداران مایکروســافت 
دســت و پــا کنــد. حــال ایــن شــرکت 
 Hunt: بــازی  تازگــی  بــه  آلمانــی 
Showdown را منتشــر کــرده اســت. 
بــازی Hunt: Showdown بــرای اولیــن 
بــرای   2019 ســال  آگوســت  در  بــار 

PC منتشــر شــد. اواســط ســپتامبر در 
اختیــار کاربــران Xbox One قــرار گرفت 
و در فوریــه ســال میــالدی جــاری هــم 
در  شــد.  عرضــه   PS4 کنســول  بــرای 
شــرایطی کــه تمایــل بــازار بیشــتر بــه 
ســوی بازی هــای آنالیــن بــوده و چنیــن 
بــازی هایــی طرفــداران بیشــتری دارنــد، 
یــک  هــم  کرایتــک  آخریــن محصــول 
مــی  محســوب  آنالیــن  کامــال  بــازی 
هــم  وقتــی  کــه چنــد  عنوانــی  شــود. 
بازی هــای  انتظارتریــن  مــورد  جــزو 
اســتیم محســوب مــی شــد و پــس از 
انتشــار هــم نشــان داد کــه لیاقــت و 
اســت.  داشــته  را  کــردن  ارزش صبــر 
البتــه طبیعتــا بــه عنــوان یــک بــازی، 

مشــکالت  هــم   Hunt: Showdown
خــاص خــودش را دارد و نمــی تــوان 
ایــن  بــا  کــرد.  انــکار  را  موضــوع  ایــن 
حــال، در وضعیــت فعلــی بــازار گیــم 
در ســال 2020، بــه نظــر مــی رســد کــه 
جدیدتریــن محصــول کرایتــک، گزینــه 
جذابــی بــرای تجربــه کــردن باشــد. بــه 
خصــوص اگــر کنســول PS4 داریــد و 
قبــال بــا پلتفرم هــای دیگــر بــه ســراغ 
هــر  بــه  باشــید.  نرفتــه  بــازی  ایــن 
حــال، در ادامــه قصــد مــرور عملکــرد 
جدیدتریــن بــازی کرایتــک را داریــم. تــا 
 Hunt: پایــان بــا نقــد و بررســی بــازی
Showdown در مجلــه گیمفــا، همــراه 

مــا باشــید. 

Hunt: Showdown
هم شکار و هم شکارچی 
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تــا بــه امــروز قطعــا متوجــه شــده اید 
ــازی هــای آنالیــن هــم داســتان  کــه ب
و  دارنــد  را  خودشــان  خــاص  هــای 
ــی  ــی معن ــا داســتان در آن هــا ب الزام
طــی  کرایتــک  طرفــی،  از  نیســت. 
در  کــه  داده  نشــان  اخیــر  ســالیان 
حــرف  داســتان  شــاید  بازی هایــش 
ــد، امــا یــک رکــن محســوب  اول را نزن
ــی توجهــی قــرار نمــی  شــده و مــورد ب
 Ryse: Son مثــل  بازی هایــی  گیــرد. 
بــاالی  قــدرت   Crysis و   of Rome
کرایتــک در بحــث گرافیکــی را ثابــت 
مــی کننــد و نــه داســتان پــردازی. بــا 
ــن بازی هــا هــم  ــی ای ــن وجــود، حت ای
توانســته انــد کــه در بحــث داســتان و 
مشــتقاتش، اثــری قابــل قبــول را ارائه 
دهنــد. خــب برگردیــم ســر صحبــت 
 .Hunt: Showdown بــا  رابطــه  در 
عنوانــی کــه تنهــا پــس از نیــم ســاعت 
تجربــه آن، متوجــه خواهیــد شــد کــه 
قــرار نیســت از یــک داســتان معرکــه 
اســتفاده کنــد و بــه واســطه داســتانی 
جلــب  خــود  بــه  را  شــما  دارد،  کــه 
 Hunt: بــا  رابطــه  در  کرایتــک  کنــد. 
Showdown اولویت هــای دیگــری را 
ــی  ــه طــور کل ــه اســت. ب در نظــر گرفت
قــرن  در  بــازی  اتفاقــات  و خالصــه، 
نوزدهــم رخ داده و لوییزانــای آمریــکا 
اســت.  اتفاقــات  ایــن  رخــداد  محــل 
دنیــای بــازی مملــو از هیــوالی مختلف 
ویژگی هــای  کــدام  هــر  کــه  شــده 
بــرای  مشــخصی  اســامی  و  خــاص 
خــود دارنــد. از طرفــی، شــما بــه عنــوان 
یــک شــکارچی وظیفــه داریــد تــا ایــن 
ــرده و آرامــش را  ــن ب هیوالهــا را از بی
ــا  ــد. مجموع ــای خــود بازگردانی ــه دنی ب
 Hunt: Showdown بــازی  داســتان 
چیــزی نیســت کــه خیلــی بخواهیــد 
خــود را درگیــرش کــرده و آن را دنبــال 
بــودن  آنالیــن  بــه  توجــه  بــا  کنیــد. 
و  حــال  و  حــس  همچنیــن  و  بــازی 
اتمســفر منحصــر بــه فــردش، دالیــل 
قابــل قبــول زیــادی وجــود دارنــد کــه 
بــا تکیــه بــر آن هــا مــی توانیــد از بــازی 
ببریــد.  لــذت   Hunt: Showdown
ایــن تفاســیر، متاســفانه و  بــا  خــب 
یــا خوشــبختانه، داســتان بــازی ابــدا 
چیــزی نیســت کــه بازیکــن بخواهــد 
بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته و یــا از 

آن لــذت ببــرد.
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 Hunt: بــازی  مجمــوع،  در 
Showdown یــک بــازی آنالیــن اســت 
و قاعدتــا در بــازی هــای آنالیــن، اصــل 
ــه  ــم ب ــک تی ــا ی ــن اســت کــه شــما ب ای
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــردن بپردازی ــازی ک ب
مثــل  نیــز   Hunt Showdown در 
بســیاری از بازی هــای آنالیــن دیگــر، 
نفــره  تــک  صــورت  بــه  توانیــد  مــی 
خــب  کــه  بپردازیــد  کــردن  بــازی  بــه 
البتــه، ایــن موضــوع کارتــان را ســخت 
خواهــد کــرد. بــازی کــردن در قالــب 
خــودش  خــاص  مزایــای  تیــم،  یــک 
را دارد. بــه عنــوان مثــال، هم تیمــی 
 Revive هــا مــی تواننــد هــم دیگــر را
را   Hunt Showdown عنــوان  کننــد. 
نمــی تــوان یــک بــازی آســان دانســت; 
بازیکــن در  مــردن  احتمــال  بنابرایــن 
بــازی اصــال پاییــن نیســت. خــب با این 
تفاســیر، اگــر بــه صــورت تــک نفــره بــه 
ــال شــکار خــود باشــید و شکســت  دنب
بخوریــد، عمــال شــکار شــده اید! مــد 
 Bounty Hunt ــام ــا ن ــازی را ب اصلــی ب
خواهیــد شــناخت. در ایــن مــد، شــما 
بــه همــراه هم تیمــی هــای خــود بایــد 
شــروع بــه پیــدا کــردن ســرنخ کنیــد 
پیــدا  را  اصلــی  بــاس  نهایــت،  در  و 
کنیــد. نکتــه مهــم در رابطــه بــا بــازی 
کــه  ایــن اســت   ،Hunt Showdown
هــر تیــم مــی توانــد نهایتــا ســه عضــو 
ــن و لذت بخــش  داشــته باشــد. بهتری
تریــن راه ممکــن بــرای تجربــه بــازی 
هــم همیــن اســت! بهتــر اســت کــه 
حتمــا، در یــک تیــم ســه نفــره بــه بــازی 
ــد. در نهایــت و پــس از  کــردن بپردازی
جمــع آوری ســرنخ ها، بایــد هیــوالی 
مــورد نظــر، همــان هیوالیــی کــه روی 

ســرش جایــزه گذاشــته شــده را پیــدا 
کــرده و کارش را تمــام کنیــد. بــه طــور 
 Hunt: کلــی در محیــط رعــب آور بــازی
زامبــی  موجــودات   ،Showdown
ماننــد زیــادی را پیــدا خواهیــد کــرد. 
اصــال یکــی از دالیلــی کــه هرگــز نبایــد 
در ایــن بــازی تنهــا باشــید هــم همیــن 
اســت! دنیــای بــازی بــه خــودی خــود، 
اضطــراب آور بــوده و تجربــه آن بــا دو 
جذابیت هــای  قطعــا  دیگــر،  بازیکــن 

بــازی را افزایــش خواهــد داد.
نظــر  بــه  ناامیدکننــده  کمــی  شــاید 
برســد ولــی بــازی ســه بــاس اصلــی 
بیشــتر نــدارد. البتــه بــه احتمــال زیــاد 
و بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه از بــازی 
بــه عمــل آمــده و همچنیــن توانایــی 
هــای کرایتــک، بــه زودی شــاهد بــاس 
جایــزه  بــود.  خواهیــم  بیشــتر  هــای 
و  دارنــد  وجــود  بــازی  در  کــه  هایــی 
بــه اصطــالح، Bounty محســوب مــی 
 Assassin، ;شــوند ســه مــورد هســتند
The Spider! خــب  و   The Butcher
هــر کــدام از ایــن هیوالهــا، توانایــی 
هــا و ویژگــی هــای خــاص خودشــان 
 Bounty ایــن  کــردن  پیــدا  دارنــد.  را 
همــان  و  نیســت  ای  ســاده  کار  هــا 
طــور کــه اشــاره شــد، از طریــق دنبــال 
کــردن یــک ســری ســر نــخ اتفــاق مــی 
افتــد. امــا مبــارزه بــا ایــن هیوالهــا و 
همچنیــن شکســت دادن آن هــا هــم 
چالشــی محســوب مــی شــود کــه فائق 
آمدن بر آن، کار ســاده ای نیســت. به 
عنــوان مثــال، The Spider بــه شــدت 
ســریع بــوده و همچنیــن، چهــره ای 
ترســناک دارد. راســتش را بخواهیــد، 
The Spider بدتریــن کابوســی اســت 
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بــا  توانــد  مــی  هیوالکــش  یــک  کــه 
آن رو بــه رو شــود. همــان طــور کــه 
اشــاره کردیــم، هــر Bounty بــه نوعــی 
ــا نظــر  ــود ام ــز خواهــد ب چالــش برانگی
 The Spider ،شــخصی مــرا بخواهیــد
 Hunt: چیــز دیگــری اســت! در بــازی
Showdown یــک اصــل وجــود دارد کــه 
ــازی و  ــای ب ــد باشــید; دنی ــد آن را بل بای
هــر آن چــه کــه شــامل آن مــی شــود، 
شــما  کشــتن  از  و  دشــمن شماســت 
لــذت مــی بــرد بــه جــز دو اســتثنا: هــم 
تیمــی شــماره 1 و هــم تیمــی شــماره 
2 شــما! بــه غیــر از هیوالهایــی کــه در 
و همچنیــن  موردشــان صحبــت شــد 
دیگــر موجــودات کریــه المنظــری کــه 
شــما  گردنــد،  مــی  بــازی  دنیــای  در 
بایــد مراقــب شــکارچی های دیگــر هــم 
باشــید! بــه طــور کلــی، در مــپ بــازی 
حضــور  تواننــد  مــی  تیــم   5 حداکثــر 
نفــره   3 تیم هــا  اگــر  باشــند.  داشــته 
ــدا  ــه 3 کاهــش پی ــن عــدد ب باشــند، ای
تــر،  ســاده  بیــان  بــه  کــرد.  خواهــد 
ــه  ــد 10 بازیکــن را ب هــر مــپ مــی توان
بگنجانــد.  خــود  در  همزمــان  صــورت 
بــه ایــن ترتیــب، شــما و تیمتــان، تنهــا 

شــکارچی هایی نیســتید کــه بــه دنبــال 
شــکارچی های  گردیــد.  مــی  جایــزه 
دیگــر و خــود شــما، جایــزه بگیرهایــی 
بیــش نیســتید! بنابرایــن ایــن امــکان 
دیگــر  شــکارچی های  کــه  دارد  وجــود 
قصــد کشــتن شــما را داشــته باشــند و 
متقابــال، شــما هــم بایــد همیــن کار را 
ــوع دوســتی در  ــد. حــس ن انجــام دهی
معنایــی  هیــچ   Hunt: Showdown
نداشــته و همــان طــور کــه اشــاره شــد، 
دنیــای  در  کــس  همــه  و  چیــز  همــه 
شــده  محســوب  شــما  دشــمن  بــازی 
نکتــه  دارنــد.  جانــی  خطــر  برایتــان  و 
دیگــری کــه بایــد آن را در نظــر داشــته 
باشــید، ایــن اســت کــه مــرگ در بــازی 
اســت.  دائمــی   Hunt: Showdown
یعنــی چــه؟ یعنــی اگــر شــکارچی شــما 
کاراکتــر  یــک  بــا  بایــد  شــود،  کشــته 
از  برخــی  کنیــد.  آغــاز  را  بــازی  دیگــر 
کاراکترهــای بــازی بــه صــورت رایــگان 
ــرای  ــه شــما پیشــنهاد مــی شــوند و ب ب
برخــی هــم بایــد مقــداری هزینــه کنیــد. 
هــای  شــکارچی  کــه  اســت  طبیعــی 
ضعیف تــری  تجهیــزات  از  رایــگان، 

برخــوردار هســتند. 
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بــا  را  دائمــی  مــرگ  کــه  زمانــی 
و  بــازی  دنیــای  ترســناک  موجــودات 
و  کنیــد  ترکیــب  جایزه هــا  همچنیــن 
تمامــی ایــن مــوارد را در دنیــای دلهــره 
بیندازیــد،   Hunt: Showdown آور 
موفــق بــه خلــق یــک بــازی منحصــر 
بــه فــرد شــده اید. ایــن هنــر کرایتــک 
 Hunt: اســت! بــرای موفقیــت در بــازی
در  خاصــی  محدودیــت   Showdown
نظــر گرفتــه نشــده اســت. در ســبک 
نمــی  ویدئویــی،  بازی هــای  شناســی 
ــوان Hunt: Showdown را در زمــره  ت
ولــی  داد.  قــرار  تاکتیــکال  بازی هــای 
حقیقــت ایــن اســت کــه تاکتیــک در 
نشــده  تعریــف  چنــدان  بــازی،  ایــن 
ایــن  از  نظــر  صــرف  نیســت.  هــم 
کــه مــی توانیــد پــر ســر و صــدا و یــا 
برعکــس، بــدون ایجــاد صــدا مســیر 
دشــمن  بــه  رســیدن  بــرای  را  خــود 
ــد، روش هــای دیگــری  ــاز کنی ــی ب اصل
هــم بــرای گفتــن جایــزه نهایــی وجــود 
مــی  شــما  مثــال،  عنــوان  بــه  دارد. 
توانیــد صبــر کنیــد تــا جایــزه بگیر هــای 
یکســره  را  اصلــی  بــاس  کار  دیگــر، 
کننــد و ســپس شــما، جایــزه بگیرهــا را 
غافــل گیــر کــرده و آن هــا را بکشــید. 
نکتــه مهــم امــا، ایــن اســت کــه شــما 
هرگــز متوجــه نخواهیــد شــد کــه مــپ 
شــما بــا چنــد نفــر و یــا چنــد تیــم دیگــر 
اســت.  شــده  گذاشــته  اشــتراک  بــه 
شــما تنهــا هســتید یــا تیم هــای دیگــر 
دارنــد؟  ایــن محیــط حضــور  در  هــم 
بــازی ایــن را بــه شــما نمی گویــد. بــه 
 Hunt: Showdown ترتیــب،  ایــن 
عنوانــی اســت کــه شــما را در دنیــای 
ترســناک، تاریــک و البتــه مرمــوز رهــا 
مــی کنــد. کشــتن یــک بــاس، پایــان 
کار شــما نیســت! پــس از ایــن کــه یــک 
 Banish بــاس را کشــتید، بایــد آن را
یــک  کــردن   Banish خــب  کنیــد! 
حاضــر  شــکارچی های  دیگــر  بــاس، 
در منطقــه را ) کــه بازیکنــان واقعــی 
هســتند ( خبــردار کــرده و بنابرایــن، 
یــک هــدف تبدیــل مــی  بــه  را  شــما 
کنــد. خــود پروســه Banish کــردن هــم 
مقــداری طــول مــی کشــد. در نهایــت 
هــم بایــد از طریــق مکان هایــی کــه 
ــر روی نقشــه مشــخص شــده، فــرار  ب
کنیــد قبــل از ایــن کــه تبدیــل بــه شــکار 
شــوید. حقیقتــا،  شــکارچی ها  دیگــر 
از  یکــی   Hunt: Showdown بــازی 
اســت  بازی هایــی  اســترس ترین  پــر 
کــه مــی توانیــد آن را در طــول عمــر 

گیمریتــان تجربــه کنیــد.
اســتفاده کــردن از المان هــای نقــش 
ایــن روزهــا در هــر عنوانــی  آفرینــی 
دیــده مــی شــود و خــب کرایتــک هــم 
در آخریــن محصــول خــود، بــه خوبــی 
توانســته از ایــن المــان هــا در جهــت 
اســتفاده  خــود  محصــول  پیشــرفت 
کــه  ایــن  از  پیــش  تــا  شــاید  کنــد. 
خودتــان اســتارت بــازی را بزنیــد، فکــر 

کنیــد کــه هــدف اول و آخــر در بــازی 
هیــوال  کشــتن   Hunt: Showdown
البتــه  و گرفتــن جایــزه اســت! خــب 
ایــن موضــوع مهمــی اســت امــا پیــش 
بمانیــد.  زنــده  بتوانیــد  بایــد  آن،  از 
خــارج  زنــده  اهمیــت  روی  کرایتــک 
بــازی،  دنیــای  از  شــکارچی  شــدن 
بــه شــدت تاکیــد دارد. در پایــان هــر 
مرحلــه، مقــداری پــول و XP دریافــت 
کــرده و مــی توانیــد بــر روی کاراکتــر و 
ــد. در مجمــوع،  ــزات وی کار کنی تجهی
نقــش  المان هــای  کــه  گفــت  بایــد 
 Hunt: Showdown بــازی  آفرینــی 
بــه  ولــی  نیســتند  عمیــق  چنــدان 
آفریــن  بایــد  کرایتــک  هوشــمندی 
آفرینــی  نقــش  المان هــای  گفــت. 
کامــال درســت و بــه جــا اســتفاده شــده 
انــد. نکتــه ای کــه بایــد بدانیــد، ایــن 
در  موجــود  ســالح های  کــه  اســت 
بــازی چنــدان مــدرن نبــوده و همــان 
بــه  اســت، مربــوط  واضــح  کــه  طــور 
قــرن 19 مــی شــوند. بــه ایــن ترتیــب، 
خبــری از آن شــور و شــلوغی کــه در 
و  نیســت  ایــم  دیــده   Crysis ســری 
هــم  را  مــدرن  فــوق  ســالح های  آن 
فرامــوش کنیــد. بــه طــور کلــی، بــازی 
بــا حالتــی کُنــد دنبــال مــی شــود. البتــه 
پــس از بــه اصطــالح Banish کــردن 
Bounty، ریتــم گیــم پلــی بــازی هــم 
واضــح  دلیلــش هــم  و  تندتــر شــده 
ــی کــه در  اســت. مثــل دیگــر بازی های
آن هــا بــا زامبی هــا طــرف هســتید، در 
Hunt Showdown هــم اســتفاده از 
ســالح های Melee بــه شــدت توصیــه 
آیتم هایــی نظیــر چاقــو،  مــی شــود. 
بــه شــما  تواننــد  مــی  تبــر  و  چکــش 
ایجــاد ســر و  بــدون  تــا  کننــد  کمــک 
صــدا راه خــود را در پیــش بگیریــد و 
نــه توجــه انســان ها را جلــب کنیــد و 
نــه دیگــر زامبی هــای در حــال پرســه 
را. قبــل از ایــن کــه بــه پایــان صحبــت 
ــازی برســیم،  ــا گیــم پلــی ب در رابطــه ب
بــد نیســت مختصــر توضیحــی هــم در 
بــازی   Quick Play حالــت  بــا  رابطــه 
داده باشــیم. ایــن حالــت، شــبیه بــه 
بتــل رویــال بــوده و بازیکــن بــه همــراه 
11 بازیکــن دیگــر، در یــک مــپ رهــا 
ایــن حالــت، خبــری  مــی شــوند. در 
بایــد  عــوض،  در  و  نبــوده  بــاس  از 
ــه نقطــه ای خــاص از نقشــه رســیده  ب
بازیکنــی  برداریــد.  را  جایــزه  یــک  و 
انــدازه  بــه  را   Bounty بتوانــد  کــه 
مشــخصی، در دســت خــود نگــه دارد 
برنــده اســت. فرامــوش نکنیــد کــه بــه 
محــض ایــن کــه Bounty را در دســت 
بگیریــد، بــر روی نقشــه توســط دیگــر 

بــازی بازهــا رویــت مــی شــوید.
عنــوان Hunt: Showdown بــه لحــاظ 
گرافیکــی در وضعیــت فوق العــاده ای 
از  البتــه  خــب  بــرد.  مــی  ســر  بــه 
ــازی ای کــه توســط کرایتــک ســاخته  ب
نمــی  هــم  دیگــری  انتظــار  شــود، 
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 Hunt: رود. از لحــاظ هنــری، عنــوان
اســت!  انگیــز  شــگفت   Showdown
بــه لحــاظ فنــی امــا، کرایتــک همچنــان 
مــی توانســت عنــوان بــه مراتــب بــی 
نقــص تــری بســازد. نســخه کنســولی 
ایــن  از  بهتــر  توانســت  مــی  بــازی، 
باگ هایــی  بــا  گه گاهــی  باشــد.  هــا 
برخــورد مــی کنیــد ولــی از ایــن مهــم 
تــر، کیفیــت نــه چنــدان قابــل قبــول 
تکسچرهاســت. ســوای ایــن موضــوع، 
Hunt: Showdown بــازی کــم نقصــی 
اجــزای  نظــر مــی رســد. تک تــک  بــه 
ــی موهــای بخــش هــای  دشــمنان حت
پیداســت.  آن هــا  بــدن  مختلــف 
توصیــه مــی شــود کــه اگــر توانایــی اش 
 Xbox ــر روی ــازی را ب ــد، ایــن ب را داری
 4K با رزولوشن PS4 Pro و یا One X
تجربــه کنیــد تــا اتمســفر بــازی را بهتــر 
از دیگــران درک کنیــد. مــورد دیگــری 
کــه نبایــد از آن بــه ســادگی گذشــت، 
صداگــذاری مربــوط بــه بــازی اســت. 
ســوای از صــدای اســلحه ها کــه خــب 
بــازی هــم تاثیــر  بــر روی گیــم پلــی 
بــازی  صداگــذاری  دارد،  را  خــودش 
در دیگــر مــوارد هــم عالــی بــه نظــر 
مــی رســد. صداهــای رعــب آوری کــه 
در پــس زمینــه محیــط بــازی شــنیده 
مــی شــوند حــس و حــال منحصــر بــه 
فــردی را بــه اتســمفر بــازی القــا مــی 
از  هنــری،  بحــث  در  کرایتــک  کننــد. 
Hunt: Showdown عنوانــی ســاخته 
کــه ســخت بتــوان ایــرادی بــدان وارد 

ــرد.  ک
کرایتــک یــک بــار دیگــر و ایــن بــار بــا 
Hunt: Showdown نشــان داد که در 
هنــوز،  ویدئویــی  بازی هــای  صنعــت 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد. 
بــازی Hunt: Showdown یــک بــازی 
اتمســفر  اســت.  فــرد  بــه  منحصــر 
خــاص و دنیایــی کــه در آن بایــد بــا 
همــه چیــز و همــه کــس بجنگیــد تــا 
سیســتم  طرفــی،  از  بمانیــد.  زنــده 
شــده  باعــث   Permanent Death
دنیــای  در  مانــدن  زنــده  اهمیــت  تــا 
بــه  باشــد.  تــر  پررنــگ  خیلــی  بــازی 
 Hunt بــازی PC هــر ترتیــب، نســخه
گذشــته  ســال  در   Showdown
ــا بازخوردهــای خوبــی  منتشــر شــد و ب
هــم همــراه بــود. پــس از آن، نســخه 
Xbox One بــازی و بــه تازگــی، نســخه 
اســت.  شــده  منتشــر  بــازی   PS4
بــرای  جــا   Hunt: Showdown بــرای 
در  دارد. متاســفانه  پیشــرفت وجــود 
بــه کمبــود  توجــه  بــا  و  حــال حاضــر 
ارزش  بــازی،  باس هــای  و  مپ هــا 
تکــرار ایــن عنــوان کمــی پاییــن اســت 
شــدت  بــه  آن  کــردن  تجربــه  ولــی 
توصیــه مــی شــود. اگــر کرایتــک بتوانــد 
ــرای مدتــی طوالنــی از  ــه درســتی و ب ب
آخریــن محصولــش پشــتیبانی کنــد، 
تــوان  مــی  را  روشــنی  آینــده  قطعــا 
متصــور   Hunt: Showdown بــرای 

شــد. 

طراحی هنری و اتمسفر دنیای بازی
استفاده درست از المان های نقش آفرینی

اهمیت باالی استفاده از تاکتیک
گیم پلی بازی در مجموع راضی کننده به نظر می رسد

کمبود مواردی نظیر نقشه و باس
برخی مشکالت فنی
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مــا ایرانــی هــا عــالوه بــر این کــه در پایان 
ــازی  ــی ب ــا مراســم جهان ــالدی ب ســال می
ســال همــگام مــی شــویم، یــک مراســم 
بــازی ســال دیگــر هــم داریــم کــه مربــوط 
بــه پایــان ســال خودمــان اســت یعنــی 
برتریــن بــازی هــای ســال شمســی کــه 
امــروز قصــد داریــم آنهــا را بــرای شــما 
معرفــی کنیــم و مــروری داشــته باشــیم 
بــه برتریــن بــازی هــای ۱۳۹۸. در واقــع 
درســت اســت کــه مراســم برتریــن بــازی 
های سال و جایزه دادن و ... در دنیا در 
اول زمســتان یعنــی پایــان ســال میــالدی 
انجــام مــی شــود و درســت اســت کــه مــا 
نیــز آن مراســم را پوشــش مــی دهیــم 
و مقــاالت مخصــوص گیمفــا در مــورد 
برتریــن بــازی هــای ســال میــالدی را نیــز 
بــرای شــما بــه رشــته تحریــر در آورده 
از  هــم  گیمفــا  ســال  هــای  برتریــن  و 
نظــر تیــم گیمفــا و هــم از نظــر کاربــران 
عزیزمــان را نیــز اعــالم کــرده ایــم، امــا بــه 
هــر حــال مــا در کشــورمان ایــران زندگــی 
ــد مــا  ــد مــا و ســال جدی ــم و عی مــی کنی
و ســنت باســتانی مــا بــا آغــاز بهــار اســت 
ــو  ــا ن ــن زمــان اســت کــه ســال م و در ای
مــی شــود بــه همیــن دلیــل نیــز بایــد بــه 
ــه  ــد خودمــان هــم ک ــرام ســال جدی احت
شــده در مــورد برتریــن بــازی هــای ســال 
یعنــی ســال ۱۳۹۸  شمســی خودمــان 
نیــز بــرای شــما عزیــزان بنویســیم. دقــت 
داشــته باشــید کــه در ایــن لیســت بــازی 
ســال  در  بــار  اولیــن  کــه  جدیــد  هــای 
دارنــد.  قــرار  انــد  شــده  منتشــر   ۱۳۹۸
 2  Red Dead مثــل  عناوینــی  یعنــی 
کــه نســخه اولیــه اش در ســال ۱۳۹۷ 
در  ســی  پــی  نســخه  و  شــده  عرصــه 
ســال ۱۳۹۸، در ایــن لیســت قــرار نمــی 
گیرنــد. قطعــا جــدا از ایــن لیســت کــه 
بنــده تهیــه کــرده ام تعــداد بســیار زیــاد 
دیگــری بــازی هــای زیبــا و قدرتمنــد در 
ســال ۱۳۹۸ وجــود داشــته انــد کــه مــی 
توانســتند در ایــن مطلــب حاضــر باشــند 
محدودیــت  تعــداد  حــال  هــر  بــه  امــا 
دارد و نویســنده، عناوینــی را کــه از نظــر 
انــد در لیســت جــای  بــوده  خــود برتــر 
ــن  ــد کــه ای داده اســت. پــس دقــت کنی
ســال  هــای  بــازی  برتریــن   « مقالــه، 
۱۳۹۸« بنــده اســت. بــا بیــان ایــن نــکات 
از شــما دعــوت مــی کنــم تــا در ادامــه 
مطلــب برتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۸ 

ــه گیمفــا همــراه شــوید. ــا مجل ب

گردهمایی بهترین ها! 
بـــــــــرتـریــــــــــــن بــــــــــــازی هـــــــــــای ســـــــــــــــال ۱۳۹۸
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Trine 4: The Nightmare Prince
 Trine 4: The Nightmare بــازی 
 ۲۰۱۹ اکتبــر   ۸ تاریــخ  در   Prince
هــای  پلتفــرم  بــرای   ۱۳۹۸ مهــر   ۱۶ بــا  برابــر 
پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس وان، نینتنــدو 
ــه هــای شــخصی عرضــه گردیــد.  ســوییچ و رایان
ــی پلتفرمینــگ  ــوان اکشــن ماجرای ــن عن نشــر ای
ســاخته   Frozenbyte اســتودیو   توســط  کــه 
شــده بــود را کمپانــیModus Games برعهــده 
داشــت.این بــازی کار ســختی داشــت و چشــم 
ــازی  ــا ایــن ب ــد آی ــا ببینن ــود ت ــه آن ب خیلــی هــا ب
مــی توانــد بعــد از نســخه ســوم، مجــددا شــکوه 
ــر.  ــا خی ــد ی ــن ســری بازگردان ــه ای ــازی دوم را ب ب
البتــه بعــد از عرضــه بــازی جوابمــان را خیلــی 
زیباتریــن  بــازی  ایــن  بلــه!  گرفتیــم.  قاطعانــه 
 Trine .نســخه ایــن ســری تــا یــه امــروز اســت
The Nightmare Prince :4 توانســت تــا نظــر 

بــه  بازیبــازان را  مثبــت منتقدیــن و همینطــور 
ــادی  ــا حــد زی خــود جلــب کــرده و انتظــارات را ت
بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در 
 Trine 4: The Nightmare بررســی  و  نقــد 
Prince بــه ایــن بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن 
متــای   امتیــاز  متاکریتیــک   وبســایت  در  بــازی 
 Trine 4: The.دارد اختیــار  در  را   ۱۰۰/۸۱
Nightmare Prince یــک بــازی جادویــی اســت. 
یــک بــازی کــه ســاخته شــده تــا بــه مــا نشــان 
دهــد مــی تــوان دقیقــا رویــا را در واقعیــت بــه 
تصویــر کشــید و مــی تــوان زیباتریــن تابلوهــای 
نقاشــی را بــه حرکــت در آورد. بــازی گرافیکــی 
دارد  فوق العــاده چشــم نواز  و  کننــده  مســحور 
و همچنیــن صداگــذاری و موســیقی آن نیــز بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن بــا بــازی هم خوانــی دارنــد 
و بســیار حرفــه ای و زیبــا کار شــده اند.  در واقــع 

ــل  ــی بدی ــک شــاهکار ب ــازی ی ــن ب ــد گفــت ای بای
و  ماننــد منظــره ای متحــرک  و  طراحــی هنــری 
خوشــایند اســت که چشــمتان هیچ گاه از دیدن 
آن خســته نخواهــد شــد.  نقطــه عطــف و بــرگ 
 Trine 4: The Nightmare Prince برنــده بــازی
فضاســازی،  ســری،  ایــن  در  همیشــه  مثــل 
طراحــی هنــری، رنــگ بنــدی و مجموعــا جلــوه 
هــای بصــری شــاهکار آن اســت کــه روح و قلــب 
هــر بیننــده و بازیبــاز و منتقــدی را تســخیر مــی 
کند.Trine 4: The Nightmare Prince عنوانی 
ــواز،  ــا گرافیــک چشــم  ن اســت کــه تــا همیشــه ب
طراحــی هنرمندانــه و شــاهکار، گیــم پلــی  روان 
و موســیقی بی نظیــر خــود در ذهــن شــما باقــی 
ــازی هــای  ــه فقــط در شــاخه ب ــد و ن خواهــد مان
ویدئویــی، بلکــه در شــاخه تمامــی آثــار هنــری از 

آن یــاد خواهیــد کــرد.

Days Gone 
 ۲۶ تاریــخ  در   Days Gone بــازی 
اردیبهشــت  بــا۶  برابــر   ۲۰۱۹ آپریــل 
۱۳۹۸ بــرای پلــی استیشــن ۴ عرضــه گردیــد. 
نشــر ایــن عنــوان اکشــن ماجرایــی و شــوتر ســوم 
شــخص کــه توســط SIE Bend Studio ســاخته 
شــده بــود را کمپانــی ســونی برعهــده داشــت. 
ایــن عنــوان توانســت تــا حــدودی نظــر مثبــت 
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 
ــه در حــدی کــه انتظــار مــی  ــی ن جلــب کــرده ول
رفــت. البتــه اصــال فکــر نکنیــد کــه در ایــن میــان 
ــا نمــره ای اســت  ــر ب ــازی براب ــاز هــم کیفیــت ب ب
ابــدا در حــد  بــازی هــم  ایــن  کــه گرفــت زیــرا 
امتیــاز ۷۱ نیســت و در بدتریــن حالــت لیاقــت 
ایــن   ۱۰۰/۷۱ متــای   امتیــاز  دارد.  را   ۸ امتیــاز 
بــازی یــک بــی انصافــی بــزرگ در حــق ایــن بــازی 
و ســازندگانش اســت زیــرا لیاقــت ایــن عنــوان 

ــی  ــت ۸ اســت. متاســفانه خیل ــن حال در کمتری
هــا نمــی دانســتند کــه ایــن در اصــل یــک بــازی 
زامبــی کشــی و ســرگرم کننــده اســت و خیلــی 
خیلــی انتظــارات را از آن بــاال بردنــد و همیــن 
هــم ســبب شــد منتقدیــن خیلــی ســختگیرانه و 
در حــد شــاهکارهای ســونی بــا آن برخــورد کننــد. 
در حالــی کــه اگــر Days Gone ســاخته دســت 
یــک اســتودیو و ناشــر معمولــی و یــک عنــوان 
مولتــی پلتفــرم بــود اکنــون جــزو جــذاب تریــن و 
ســرگرم کننــده تریــن و باحــال تریــن بــازی هــای 
نســل هشــت بــود )از نظــر بازخــورد و امتیــازات(، 
هــر چنــد اکنــون هــم نمــره خیلــی مهــم نیســت 
و ایــن بــازی از آن عناوینــی اســت کــه هــر کــس 
پلــی استیشــن ۴ داشــته باشــد بایــد تجربــه کنــد 
زیرا فوق العاده است. Days Gone  در دنیایی 
آخرالزمانــی دنبــال مــی شــود و المــان هایــی 
از وحشــت بقــا و مخفــی کاری را نیــز در کنــار 

اکشــن بــا خــود بــه همــراه دارد. اکثــر افــرادی کــه 
ایــن بــازی تجربــه کــرده انــد و زیــاد اهمیتــی بــه 
متــای عجیــب و غریــب ایــن روزهــا نمــی دهنــد، 
موافقنــد کــه عنــوان زیبــای Days Gone یکــی 
از برتریــن عناویــن انحصــاری کنســول PS4 تــا 
بــه امــروز اســت و امیــدوارم کســی بــه خاطــر 
نمــره بــی خیــال تجربــه ایــن بــازی نشــود و فقــط 
کســانی بــی خیــال تجربــه ایــن عنــوان شــوند کــه 
واقعــا از ایــن بــازی خوششــان نمــی آیــد، نــه 
کســانی کــه عاشــق ایــن بــازی بــوده انــد و کلــی 
منتظــرش بــوده انــد و ایــن ســبک را هــم دوســت 
ــه  ــال تجرب ــی خی ــه خاطــر نمــره ب ــی ب ــد، ول دارن
آن شــده انــد. فقــط یــک جملــه را در انتهــا مــی 
گویــم. »هرگــز بــه خاطــر نمــره قیــد بــازی هایــی 

ــد نزنیــد«. کــه دوســت داری

The Surge 2 
 ۲۴ تاریــخ  در   The Surge 2 بــازی 
ســپتامبر ۲۰۱۹ برابــر بــا ۲ مهــر ۱۳۹۸ 
بــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۴، ایکــس 
عرضــه  شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان  باکــس 
گردیــد. نشــر ایــن عنــوان اکشــن نقــش آفرینــی 
کــه توســط اســتودیو Deck13 ســاخته شــده بــود 
ــی Focus Home Interactive برعهــده  را کمپان
ــازی نخســت  ــه ب ــوان نســبت ب ــن عن داشــت. ای
آیــد و  بــه حســاب مــی  یــک پیشــرفت کامــل 
توانســت عــالوه بــر حفــظ ریشــه هــای جــذاب 
ایــن فرنچایــز، نقــاط ضعــف بــازی اول را بهبــود 
دهــد و عنوانــی باکیفیــت تــر و لذتبخــش تــر 
ــاورد.   ــه ارمغــان بی ــور ب ــازان هاردک ــرای بازیب را ب
The Surge 2توانســت تــا نظــر مثبــت منتقدیــن 
و همینطــور بازیبــازان را بــه خــود جلــب کــرده و 
انتظــارات را تــا حــد زیــادی بــر آورده کــرد. منابع و 

مراجــع مختلــف و معتبــر گیمینــگ در دنیــا اکثــرا 
 The Surge امتیازات خوبی را در نقد و بررســی
2 بــه ایــن بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن بــازی در 
امتیــاز متــای  ۱۰۰/۷۸  وبســایت متاکریتیــک  
را در اختیــار دارد کــه بیانگــر عنوانــی موفــق و 
جــذاب اســت، هــر چنــد کــه بــاز هــم ایــن امتیــاز 
دقیقــا بیانگــر کل کیفیــت واقعــی بــازی نیســت و 
قبــال در ایــن مــورد در نقــد بــازی برایتــان توضیــح 
ــازی  داده ام. واقعــا متعجبــم از ایــن کــه ایــن ب
ایــن قــدر عمــق و پیچیدگــی و جذابیــت و ارزش 
تکــرار دارد ولــی بــاز هــم بــه آن مثــل یــک بــازی 
معمولــی و خــوب نمــره داده انــد. تــا بــازی نکنیــد 
متوجــه نمــی شــوید کــه چــه مــی گویــم و چقــدر 
ایــن بــازی خــاص و جــذاب و بــی نظیــر اســت 
ــد  ــرای عاشــقان ســولز. اگــر عالقمن مخصوصــا ب
نقش آفرینــی  اکشــن  بازیهــای  پلــی  گیــم  بــه 
هاردکــور مثــل دارک ســولز و بالدبــورن هســتید 

و یــا از نســخه اول ایــن ســری خوشــتان آمــده 
را   The Surge 2 نســخه  بایــد  قطعــا  اســت، 
تجربــه کنیــد و مطمئــن باشــید کــه بســیار لــذت 
خواهیــد بــرد. عنــوان   The Surge 2بــه معنــای 
بعــد  و  دارد  کافــی  و  واقعــی محتــوای جــذاب 
ــه  ــاره ب ــرای تمــام کــردن دوب ــزه ب ــی انگی هــم کل
ــازی هاردکــور  ــازی یــک ب ــن ب شــما مــی دهــد ای
کــه  اســت  کســانی  خــوراک  و  انگیــز  شــگفت 
بــازی هــای ســخت و چالــش برانگیــز بــا ارزش 
تکــرار بــاال مــی خواهنــد و عاشــق عناوینــی مثــل 
ســولز و بالدبــورن هســتند.The Surge 2  بــا 
گرافیــک فنــی و هنــری عالــی، گیــم  پلــی اســتوار 
و محکــم، سیســتم پــاداش و جــزای ریســکی، 
ــارزات کامــال جــذاب، زره هــا و تجهیــزات بــی  مب
ــا  ــاال، موفــق می شــود ت  نظیــر و درجــه ســختی ب
کامــال شــما را جــذب و پــای بــازی میخکــوب کنــد. 

16

15

14

78
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



Gears 5
بــازی Gears 5 در تاریــخ ۱۰ ســپتامبر 
۲۰۱۹ برابــر بــا ۱۹ شــهریور ۱۳۹۸ برای 
پلتفــرم هــای ایکــس باکــس وان و رایانــه هــای 
شــخصی عرضــه گردیــد. نشــر ایــن عنــوان شــوتر 
 Coalition ســوم شــخص کــه توســط اســتودیو
مایکروســافت  کمپانــی  را  بــود  شــده  ســاخته 
نظــر  تــا  توانســت   Gears 5 داشــت.  برعهــده 
بــه  بازیبــازان را  مثبــت منتقدیــن و همینطــور 
ــی  ــا حــد خیل ــرده و انتظــارات را ت ــب ک خــود جل
زیــادی بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف 
و معتبــر گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خیلــی 
خوبــی را در نقــد و بررســی Gears 5 بــه ایــن 
بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن بــازی در وبســایت 
متاکریتیــک  امتیــاز متــای  ۱۰۰/۸۴ را در اختیــار 

ــی کامــال موفــق و جــذاب  ــه بیانگــر عنوان دارد ک
اســت، امــا خــب بــه هــر حــال انتظــارات از ایــن 
نــام بــاز هــم بیشــتر اســت و تنهــا نگاهــی بــه 
کامــال  ســری  ایــن  نخســت  گانــه   ۳ امتیــازات 
ایــن را مشــخص مــی کنــد کــه پتانســیل ایــن 
ــزرگ چقــدر اســت. از لحــاظ داســتانی در  ــام ب ن
ــان  ــازی شــاهد یــک پای انتهــای نســخه چهــارم ب
کلیــف هنگــر بودیــم و  نســخه پنجــم بــه نوعــی 
را  بــازی چهــارم  همــان داســتان و ماجراهــای 
ادامــه داد بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار بازیبــاز 
در  نــه  و  گرفــت  قــرار   Kait Diaz نقــش  در 
نقــش جــی دی فنیکــس. همچنیــن مارکــوس 
هــای  شــخصیت  دیگــر  و  محبــوب  فنیکــس 
نســخه چهــارم نیــز در ایــن بــازی بــاز گشــته و 
حضــور داشــتند. بــا شــخصیت های اصلــی جدیــد 

و وجــود یــک تهدیــد جدیــد، داســتان ایــن بــازی 
ــن داشــت و  ــرای گفت ــادی ب هــم حــرف هــای زی
ــد داســتان گویــی  ــد گفــت رون ــه طــور کلــی بای ب
Gears 5 جذابیــت خاصــی دارد.  در ایــن عنــوان 
شــاهد همــان المــان هــای همیشــه جــذاب و 
هیجــان انگیــز و اصیــل ایــن فرنچایــز هســتیم 
و ســازندگان بــازی ریســک هایــی را در جهــت 
نوســازی المــان هــای گیــم پلــی و افــزودن مــوارد 
کامــال جدیــد بــه بــازی انجــام دادنــد. گیــم پلــی 
ایــن ســری محکــم و  بــازی مثــل همیشــه در 
ــر از جذابیــت اســت. بســیاری از مــا  اســتوار و پ
دوبــاره بــه پشــت کاور هــا رفتیــم، پنــاه گرفتیــم، 
ســرک کشــیدیم، شــلیک کردیــم و ســپس اره 
برقــی lancer خــود را بــا لــذت و خشــونت تمــام 

در جای جــای بــدن دشــمنان فــرو کردیــم.

Ori and the Will of the Wisps
 Ori and the Will of the بــازی 
 2020 فبریــه   ۱۱ تاریــخ  در    Wisps
برابــر بــا 22 بهمــن ۱۳۹۸ بــرای پلتفــرم هــای 
شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان  باکــس  ایکــس 
 Metroidvania عرضــه گردیــد. نشــر ایــن عنــوان
کــه توســط Moon Studios  ســاخته شــده بــود 
از  داشــت.  برعهــده  مایکروســافت  کمپانــی  را 
زمــان عرضــه و موفقیــت بســیار عالــی نســخه 
حدیــد  عنــوان  منتظــر  طرفــداران  بــازی،  اول 
ســری بودنــد زیــرا همــواره وقتــی کــه یــک بــازی 
جدیــد و یــک IP جدیــد بــرای اولیــن بــار خلــق 
موفــق  العــاده  فــوق  توانــد  مــی  و  شــود  مــی 
عمــل کنــد و چــه از نظــر فــروش و چــه از جنبــه 
امتیــازات قابــل قبــول ظاهــر مــی شــود، معنــی 
اش ایــن اســت کــه بایــد منتشــر شــروع یــک 
فرنچایــز ادامــه دار و نســخه هــای بعــدی آن 
  Ori and the Will of the Wisps .سری باشیم

ــا نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور  توانســت ت
بازیبــازان را بــه خــود جلــب کــرده و انتظــارات را 
کامــال بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و 
ــازات خیلــی  ــا اکثــرا امتی معتبــر گیمینــگ در دنی
 Ori and the Will  خوبــی را در نقــد و بررســی
of the Wisps  بــه ایــن بــازی اختصــاص دادنــد. 
ایــن بــازی در وبســایت متاکریتیــک  امتیــاز متــای  
عنوانــی  بیانگــر  کــه  دارد  اختیــار  در  را   ۱۰۰/90
خــور  در  ای  دنیالــه  و  جــذاب  و  موفــق  کامــال 
و شــان بــازی نخســت اســت.  بــرای پیشــروی 
مختلــف  هــای  پلتفــرم  روی  از  بایــد  بــازی  در 
بــازی عبــور کنیــد و معماهــا را حــل نماییــد و 
همچنیــن  نماییــد.  شــلیک  روح  دشــمنان  بــه 
بــازی  در  نیــز   »soul links« ذخیــره  سیســتم 
آپگریــد  سیســتم  یــک  شــاهد  و  دارد  وجــود 
 Ori بــرای ارتقــای توانایــی هــا و مهــارت هــای
کــه نســبت بــه بــازی قبــل پیشــرفته تــر شــده و 
تغییراتــی بــه خــود دیــده نیــز هســتیم.  جــدا از 

گیــم پلــی و داســتان و ... یــک نکتــه در مــورد 
ایــن عنــوان بــه ماننــد بــازی اول پــر واضــح اســت 
 Ori and the  و آن هــم زیبایــی بصــری مشــهود
واقعــی  معنــای  بــه  کــه    Will of the Wisps
کلمــه چشــم نــواز اســت و هــر چقــدر هــم بــازی 
ــاز  داســتان و گیــم پلــی بســیار عالــی دارد امــا ب
ــل اصلــی توجــه بســیار  هــم نقطــه قــوت و دلی
ــازی، اســتایل هنــری و  ــه ایــن ب زیــاد و خــاص ب
طراحــی محیــط بــازی اســت کــه آن را بــه یکــی از 
زیباتریــن و چشــم نــواز تریــن عناویــن از لحــاظ 
گرافیــک هنــری تبدیــل کــرده و بــرگ برنــده بــازی 
اســت. گیــم پلــی جــذاب، اســتایل هنــری فــوق 
العــاده، داســتان زیبــا، رنــگ بنــدی هــای بــی 
نظیــر، ســکانس هــای اکشــن و طراحــی محیــط 
 Ori and the Will of the Wisps شــاهکار، از

عنوانــی در ســطح برتریــن هــا ســاخته انــد.
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Darksiders Genesis
در   Darksiders Genesis بــازی 
تاریــخ ۵ دســامبر ۲۰۱۹ برابــر بــا ۱۴ 
آذر ۱۳۹۸ بــرای پلتفــرم رایانــه هــای شــخصی 
ایــن  هــای  نســخه  دیگــر  و  گردیــد  عرضــه 
 Nintendo Switch, هــای  شــامل  کــه  بــازی 
 Google Stadia و PlayStation 4, Xbox One
هســتند، بــا فاصلــه ای یکــی دو ماهــه در تاریــخ 
۱۴ فبریــه ۲۰۲۰ عرضــه شــدند. نشــر ایــن عنــوان 
اکشــن ماجرایــی بــا المــان هــای نقــش آفرینــی 
 Airship Syndicate اســتودیو  توســط  کــه 
 THQ Nordic کمپانــی  را  بــود  شــده  ســاخته 
برعهــده داشــت و بــا عنوانــی طــرف هســتیم کــه 
قطعــا هــم بــرای دوســت داران دارک ســایدرز 
و هــم نــزد طرفــداران دیابلــو و اکشــن نقــش 
اســت. محبــوب  کامــال  ایزومتریــک،  آفرینــی 

Darksiders Genesis  توانســت تــا نظــر مثبــت 
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 
جلــب کــرده و انتظــارات را تــا حــد زیــادی بــر 
آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در 
نقــد و بررســی Darksiders Genesis بــه ایــن 
بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن بــازی در وبســایت 

متاکریتیــک  امتیــاز متــای  ۱۰۰/۷۷ را در اختیــار 
ــی موفــق و جــذاب اســت  دارد کــه بیانگــر عنوان
ولــی بــاز هــم اگــر مــی خواهیــد دقیــق تــر بدانیــد 
بــازی چــه کیفیتــی دارد و شایســته چــه  ایــن 
امتیــازی اســت مــی توانیــد بــه نقــد ایــن بــازی در 
گیمفــا مراجعــه نماییــد و بــا خوانــدن توضیحــات 
کامــل، خودتــان امتیــازی واقعــی آن را بــرآورد 
اگــر  اســت.   ۷۷ از  بیــش  مطمئنــا  کــه  کنیــد 
ــازی در کل زندگــی مــن در ســبک اکشــن  یــک ب
نقــش آفرینــی ایزومتریــک توانســته باشــد در 
باشــد  بــرای مــن لذتبخــش   Diablo III انــدازه 
اســت   Darksiders Genesis فقــط  و  فقــط 
و بــس. یــک بــازی کــو آپ بــا دو تــا از خفــن 
تریــن شــخصیت هــای دنیــای بــازی هــا یعنــی دو 
بــرادر از ســواران آخرالزمــان بــه نــام هــای War و 
Strife. مثــل همیشــه برویــم بــه ســراغ معرفــی 
اکشــن  یــک   Darksiders Genesis اولیــه..  
نقــش آفرینــی ایزومتریــک بــی نهایــت خــوش 
و  العــاده متنــوع  فــوق  پلــی  گیــم  بــا  ســاخت 
عمیــق و جــذاب اســت کــه آن قــدر نــکات مثبــت 
در تمامــی زمینــه هــا دارد کــه باعــث مــی شــود 
لحظــه لحظــه ای کــه در حــال تجربه آن هســتید 
واقعــا کیــف کنیــد و از تجربــه یــک دارک ســایدرز 

اصیــل بــا دوربینــی متفــاوت و قابلیــت معرکــه 
Co-op لــذت ببریــد. گشــت و گــذار در دنیــای 
ماموریــت  انجــام  و   Darksiders Genesis
بــی  Arena و...   هــا و چالــش هــا و مراحــل 
 نهایــت لــذت  بخــش و فــوق  العــاده اســت. در 
واقــع Darksiders Genesis دومیــن بــازی برتــر 
اکشــن نقــش آفرینــی ایزومتریــک اســت کــه تــا 
امــروز بــازی کــرده ام و سیســتم بــازی بــا وجود ۲ 
بــرادر محبــوب و بــا ابهــت از ســواران آخرالزمــان، 
قابلیــت کــو-آپ آفالیــن و آنالیــن، وجــود پــرش 
در بــازی و چالــش هــای پلتفرمینــگ، پــازل هــا 
محتــوای  هــا  ســاعت  محیطــی،  معماهــای  و 
دارای ارزش تکــرار بــی نهایــت بــاال و قابلیــت 
تــک  بــازی  در  شــخصیت  ای  لحظــه  تعویــض 
نفــره  باعــث شــده اســت تــا  شــاهد بــازی خیلــی 
خیلــی بهتــر و خــاص تــر و جــذاب تــری نســبت 
بــه قدرتمندتریــن عناویــن ایــن ســبک باشــیم. 
حــاال بدجــوری منتظــر نســخه ای هســتیم کــه 
را  بــازی  و  پلــی  گیــم  همیــن سیســتم  آن  در 
ــد  ــاده کنن ــرای دو شــخصیت Death و Fury پی ب
ــی  و امیدواریــم شــاهد باشــیم کــه چنیــن عنوان
ــام Darksiders Genesis ۲ عرضــه  ــا ن را مثــال ب

ــد!   مــی کنن

Disco Elysium
بــازی Disco Elysium  در تاریــخ ۱۵ 
اکتبــر ۲۰۱۹ برابــر بــا ۲۳ مهــر ۱۳۹۸ 
ــا  ــد و ب ــه هــای شــخصی عرضــه گردی ــرای رایان ب
قــرار  آن،  انگیــز  موفقیــت شــگفت  بــه  توجــه 
اســت تــا در ســال جــاری میــالدی شــاهد انتشــار 
نســخه هــای پلــی استیشــن ۴ و ایکــس باکــس 
وان ایــن بــازی هــم باشــیم. نشــر ایــن عنــوان 
ســاخته   ZA/UM توســط  کــه  آفرینــی  نقــش 
شــده بــود را خــود ایــن کمپانــی برعهــده داشــت. 
مثبــت  نظــر  تــا  توانســت   Disco Elysium
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 
جلــب کــرده و انتظــارات را خیلــی بیشــتر از حــد 
انتظــار بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف 
و معتبــر گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات عالــی 
را در نقــد و بررســی Disco Elysium بــه ایــن 
بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن بــازی در وبســایت 

را   ۱۰۰/۹۱ شــاهکار  متــای  امتیــاز  متاکریتیــک 
در اختیــار دارد کــه بیانگــر عنوانــی بــی نهایــت 
در  حتــی  بــازی  ایــن  اســت.  جــذاب  و  موفــق 
لیســت برتریــن بــازی هــای ســال ۲۰۱۹ نیــز قــرار 
گرفــت و در چنــد بخــش بیــن کاندیداهــا حضــور 
داشــت. از نظــر گیــم پلــی ایــن بــازی یــک عنــوان 
دوربیــن  زاویــه  بــا  آزاد  جهــان  آفرینــی  نقــش 
یــک  ایزومتریــک اســت و در آن شــما کنتــرل 
کارآگاه را در یــک پرونــده قتــل بــر عهــده مــی 
گیریــد. البتــه ایــن کارآگاه خــودش بزرگتریــن 
مشــکالت را دارد و شــدیدا از اعتیــاد بــه الــکل 
ــرد.  و amnesia در اثــر مصــرف دارو رنــج مــی ب
Disco Elysium از یــک سیســتم رایــج و ســنتی 
مبــارزه و اکشــن در گیــم پلــی برخــوردار نیســت 
و بــه جــای آن مــی شــود گفــت بــه نوعــی بخــش 
اکشــن بــازی را در درخــت دیالــوگ هــا و مهــارت 
هــای مختلــف قــرار داده اســت کــه از ایــن نظــر 

نیــز یــک بــازی یونیــک و بســیار خــاص و جــذاب 
محســوب مــی شــود. در نقدهای بــازی هم مهم 
تریــن نکتــه ای کــه باعــث بیشــترین تحســین 
بــرای ایــن بــازی شــده بــود سیســتم دیالــوگ هــا 
و گفتگــوی ایــن بــازی بــود کــه در کمتــر عنوانــی 
تــا امــروز چنیــن ســطحی از دقــت بــه جزییــات و 
یونیــک بــودن دیالــوگ هــا را دیــده ایــم. جالــب 
ــازی نقــش  ــن ب ــد کــه در ســاخت ای اســت بدانی
آفرینــی عمیــق و عظیــم، از بــازی هــای نقــش 
 Infinity Engine ــی ســاخته شــده توســط آفرین
الهــام گرفتــه شــده اســت کــه ایــن انجیــن توســط 
۲D role- و بــا تمرکــز بــر خلــق عناویــن Bioware

 Dungeons playing خلــق شــده اســت مثــل 
 .the Baldur›s Gate ســری  و   & Dragons
 Disco نویســی  داســتان  و همچنیــن  طراحــی 
 Robert اســتونیایی  نویــس  رمــان  را   Elysium

Kurvitz برعهــده داشــت.  
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Monster Hunter World: 
Iceborne (DLC) 

 Star Wars Jedi: Fallen بــازی 
Order در تاریــخ ۱۵ نوامبــر ۲۰۱۹ برابــر بــا ۲۴ 
آبــان ۱۳۹۸ )کــه در واقــع مــی شــود یــک مــاه 
 Star و چنــد روز قبــل از بــه نمایــش در آمــدن
Wars: The Rise of Skywalker در دنیــا( بــرای 
پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس 
گردیــد.  عرضــه  شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان 
نشــر ایــن عنــوان اکشــن ماجرایــی کــه توســط 
Respawn Entertainment ســاخته شــده بــود 
داشــت.   برعهــده   Electronic Arts کمپانــی  را 
ایــن بــازی در E3 2018 معرفــی شــد ولــی اعــالم 
 Star Wars نام رســمی و نمایش آن در مراســم
 Star .در آپریــل ۲۰۱۹ انجــام شــد Celebration
نظــر  تــا  توانســت   Wars Jedi: Fallen Order
بــه  بازیبــازان را  مثبــت منتقدیــن و همینطــور 
ــادی  ــا حــد زی خــود جلــب کــرده و انتظــارات را ت
بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در 

 Star Wars Jedi: Fallen Order نقــد و بررســی
ــازی در  ــن ب ــد. ای ــازی اختصــاص دادن ــن ب ــه ای ب
وبســایت متاکریتیــک  امتیــاز متــای ۱۰۰/۸۱ را در 
اختیــار دارد کــه بیانگــر عنوانــی موفــق و جــذاب 
اســت.  هــر گاه کــه صحبــت از برتریــن عناویــن 
و فرنچایزهــای نقــش آفرینــی در تاریــخ بــازی 
هــای رایانــه ای باشــد نــام ســری Star wars نیــز 
شــنیده خواهــد شــد و از آن بــه عنــوان یکــی از 
فرنچایزهــای مطــرح ایــن ســبک یــاد مــی گــردد. 
برخــالف ســینما کــه در ایــن ســال هــا چنــد فیلــم 
ــازی هــا  ــای ب ــم در دنی ــده ای ــن ســری را دی از ای
ــزرگ  ــی ب ــازی خیل ــود کــه یــک ب ــن ســال ب چندی
و اصطالحــا AAA »داســتانی تــک نفــره بــزرگ« 
بــا  ولــی خوشــبختانه  نداشــتیم  ایــن ســری  از 
جنــگ  یــک   Star Wars Jedi: Fallen Order
ســتارگان تــک نفــره و داســتان محــور کــه توســط 
بــازی ســاخته  هــای صنعــت  برتریــن  از  یکــی 
ــن نســخه بعــد  ــع ای ــم. وقای ــه کردی شــد را تجرب
از Order 66  و مــدت کوتاهــی بعــد از وقایــع 
Episode III – Revenge of the Sith رخ مــی 

بــه ســزایی در سرنوشــت  کــه اهمیــت  دهنــد 
اســت.  داشــته  کهکشــان  در   Jedi Order
 Padawan Cal Kestis بــازی کنتــرل شــما در 
از معــدود  یکــی  کــه  مــی گیریــد  بــر عهــده  را 
Jedi هــای باقــی مانــده اســت. در راس تیــم 
شــاهد حضــور  نســخه  ایــن  نویســی  داســتان 
داســتان  نویســنده  کــه   Aaron Contreras
مافیــا ۳ بــوده اســت قــرار دارد. درســت اســت 
کــه محبوبیــت ســری اســتاروارز در دنیــای ســینما 
حتــی قابــل مقایســه نیــز بــا بــازی هــای رایانــه ای 
نباشــد امــا در هنــر هشــتم نیــز از ایــن فرنچایــز 
 Satarwars: Knights عناویــن شــاهکاری مثــل
ســابقه  و  قدمــت  بــا   of the Old Republic
بســیار زیــاد وجــود دارنــد کــه در دل بازیبــازان 
جــا خــوش کــرده انــد و تجربــه ای لذتبخــش و بــه 
یادماندنــی را بــرای مــا رقــم زده انــد و همیشــه از 
آن هــا بــه نیکــی یــاد شــود. حتــی وقتــی کــه بــه 
برتریــن آنتاگونیســت هــای دنیــای بــازی هــا نــگاه 
مــی کنیــم نیــز نــام شــخصیت فــوق محبوبــی 

مثــل Darth Vader را نیــز شــاهد هســتیم. 
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Mortal Kombat 11
در   Mortal Kombat 11 بــازی 
تاریــخ ۲۳ آپریــل ۲۰۱۹ برابــر بــا ۳ 
پلــی  هــای  پلتفــرم  بــرای   ۱۳۹۸ اردیبهشــت 
استیشــن ۴، نینتنــدو ســوییچ، ایکــس باکــس 
گردیــد.  عرضــه  شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان 
توســط  کــه  ای  مبــارزه  عنــوان  ایــن  نشــر 
NetherRealm Studios ســاخته شــده بــود را 
کمپانــی بــرادران وارنــر برعهــده داشــت. نســخه 
ی Stadia ایــن بــازی هــم در نوامبــر ۲۰۱۹ در 
قــرار گرفــت.  پلتفــرم  ایــن  کاربــران  دســترس 
Mortal Kombat 11 توانســت تــا نظــر مثبــت 
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 
جلــب کــرده و انتظــارات را تــا حــد زیــادی بــر 
آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در 
نقــد و بررســی Mortal Kombat 11 بــه ایــن 
بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن عنوان در وبســایت 
متاکریتیــک امتیــاز متــای  ۱۰۰/۸۶ را در اختیــار 
دارد کــه بیانگــر عنوانــی بســیار موفــق و جــذاب 
ــازی و  اســت. مهــم تریــن نکتــه در مــورد ایــن ب
ــارزه ای دیگــری باالنــس و تنــوع  هــر عنــوان مب
کامبــت  مورتــال  ســری  هاســت.  شــخصیت 
جایــگاه و بــه نوعــی میعــادگاه شــخصیت هــای 
ــواع و اقســام قــدرت  ــا ان ــد ب ــت نیرومن ــی نهای ب
هــای فرابشــری و بســیار مرگبــار اســت و نســخه 

یازدهــم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.  
ایــن عنــوان یکــی از کامــل تریــن لیســت هــای 
و  انــواع  و  داشــته  خــود  در  را  هــا  شــخصیت 
محبــوب  و  قدیمــی  هــای  شــخصیت  اقســام 
شــما  اختیــار  در  را  جدیــد  هــای  شــخصیت  و 
ــه  مــی گــذارد و حتــی برخــی از شــخصیت هــا ب
مــرور زمــان بــه بــازی اضافــه مــی شــوندتا بــه 
ــازی بیشــتر از همیشــه  ایــن شــکل گیــم پلــی ب
متنــوع باشــد. بخــش داســتانی کامــل، پیشــینه 
عالــی شــخصیت هــا، مدهــای مختلــف آفالیــن 
و آنالیــن، کیفیــت گرافیکــی نســل هشــتمی، 
بســیار  و  عمیــق  مبــارزات  عالــی،  صداگــذاری 
متنــوع، ۲۵ شــخصیت معرکــه در زمــان النــچ، 
گرافیــک فنــی بــا ثبــات، طراحــی هنــری فــوق 
العاده و دنیای از شــخصی ســازی و فینیشــینگ 
و ....  همــه و همــه در ایــن بــازی وجــود دارنــد. 
ــز  ــرادات خیلــی ری ــازی اگــر یــک ســری ای ــن ب ای
در زمینــه باالنــس لوتینــگ و آزاد کــردن آیتــم 
هــای  شــخصیت  از  برخــی  تعویــض  یــا  هــا 
قدیمــی بــا یکــی دو تــا شــخصیت جدیــد غیــر 
بــازی  تریــن  کامــل  تقریبــا  نداشــت،   جــذاب 
مبــارزه ای بــود کــه تاریــخ بــه خــود دیــده اســت.   
ــا انــواع و اقســام مدهــا  Mortal Kombat 11 ب
و حالــت هــای تــک نفــره و چنــد نفــره و آفالیــن 
و...  داســتان  و  ســازی  شــخصی  و  آنالیــن  و 
ــه مخاطبینــش مــی گــذارد  ــرام را ب ــن احت بهتری

و یــک تجربــه فایتینــگ فــوق العــاده لذتبخــش، 
و  کننــده  نهایــت ســرگرم  بــی  انگیــز،  هیجــان 
سرشــار از محتــوای بــا کیفیــت اســت کــه لحظــه 
لحظــه تجربــه آن بــرای بازیبــاز، بــه ماننــد تمــام 
از  بیشــتر  حتــی  و  ایــن ســری  قبلــی  عناویــن 
آنهــا، شــیرین و بــه یــاد ماندنــی اســت. از نســل 
هــا و ســال هــای قبــل تــا بــه امــروز فرنچایــز 
بــی  خشــونت  اوج  همــواره   Mortal Kombat
پــرده و عریــان را در بــازی هــای رایانــه ای بــه 
زده  شــگفت  را  همــگان  و  گذاشــته  نمایــش 
کــرده اســت و اتفاقــا دلیــل اصلــی محبوبیــت 
ایــن ســری و خــاص بــودن آن بیــن تمامــی بــازی 
هــای مبــارزه ای همیــن خشــونت شــدید و بــی 
ــزد بســیاری  ــرده آن اســت کــه ایــن ســری را ن پ
از بازیبــازان در سراســر دنیــا از جملــه کشــورمان 
محبــوب کــرده اســت. امــا هرگــز اشــتباه نکنیــد 
محبوبیــت  دلیــل  »تنهــا«  خشــونت  کــه  زیــرا 
ایــن ســری نیســت بلکــه در ابتــدا ایــن فرنچایــز، 
ــداران،  ــرای طرف ــگ اســت و ب ــک ســری فایتین ی
عالــی،  هــای  شــخصیت  مبــارزه،  کیفیــت 
تنــوع  و  مبــارزات  بــودن  تاکتیکــی  و  تکنیکــی 
ــاال  ــت دارد و خشــونت ب ــون اســت کــه اهمی فن
نیــز بــرای محبــوب شــدن بــازی نــزد کســانی کــه 
بــه بــازی هــای خشــن عالقــه دارنــد مزیــد بــر 

ــت مــی شــود  عل

Star Wars Jedi: Fallen Order
 Star Wars Jedi: Fallen بــازی 
 ۲۰۱۹ نوامبــر   ۱۵ تاریــخ  در   Order
برابــر بــا ۲۴ آبــان ۱۳۹۸ )کــه در واقــع مــی شــود 
یــک مــاه و چنــد روز قبــل از بــه نمایش در آمدن 
Star Wars: The Rise of Skywalker در دنیا( 
بــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۴، ایکــس 
عرضــه  شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان  باکــس 
ــوان اکشــن ماجرایــی کــه  ــد. نشــر ایــن عن گردی
ســاخته   Respawn Entertainment توســط 
شــده بــود را کمپانــی Electronic Arts برعهــده 
ــازی در E3 2018 معرفــی شــد  ــن ب داشــت.  ای
ولــی اعــالم نــام رســمی و نمایــش آن در مراســم 
Star Wars Celebration در آپریل ۲۰۱۹ انجام 
شد. Star Wars Jedi: Fallen Order توانست 
تــا نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور بازیبــازان 
را بــه خــود جلــب کــرده و انتظــارات را تــا حــد 
زیــادی بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف 
و معتبــر گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی 
 Star Wars Jedi: Fallen را در نقــد و بررســی

Order بــه ایــن بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن 
امتیــاز متــای  بــازی در وبســایت متاکریتیــک  
بیانگــر عنوانــی  کــه  دارد  اختیــار  در  را   ۱۰۰/۸۱
موفــق و جــذاب اســت.  هــر گاه کــه صحبــت از 
ــی  ــن و فرنچایزهــای نقــش آفرین ــن عناوی برتری
در تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای باشــد نــام ســری 
Star wars نیــز شــنیده خواهــد شــد و از آن بــه 
عنــوان یکــی از فرنچایزهــای مطــرح ایــن ســبک 
ایــن  یــاد مــی گــردد. برخــالف ســینما کــه در 
ســال هــا چنــد فیلــم از ایــن ســری را دیــده ایــم 
در دنیــای بــازی هــا چندیــن ســال بــود کــه یــک 
بــازی خیلــی بــزرگ و اصطالحــا AAA »داســتانی 
تــک نفــره بــزرگ« از ایــن ســری نداشــتیم ولــی 
 Star Wars Jedi: Fallen بــا  خوشــبختانه 
Order یــک جنــگ ســتارگان تــک نفــره و داســتان 
محــور کــه توســط یکــی از برتریــن هــای صنعــت 
بــازی ســاخته شــد را تجربــه کردیــم. وقایــع ایــن 
کوتاهــی  مــدت  و    Order 66 از  بعــد  نســخه 
 Episode III – Revenge of the بعــد از وقایــع
Sith رخ مــی دهنــد کــه اهمیــت بــه ســزایی در 

داشــته  کهکشــان  در   Jedi Order سرنوشــت 
 Padawan Cal بــازی کنتــرل اســت. شــما در 
از  یکــی  کــه  گیریــد  مــی  بــر عهــده  را   Kestis
معــدود Jedi هــای باقــی مانــده اســت. در راس 
تیــم داســتان نویســی ایــن نســخه شــاهد حضور 
داســتان  نویســنده  کــه   Aaron Contreras
ــرار دارد. درســت اســت  ــوده اســت ق ــا ۳ ب مافی
کــه محبوبیــت ســری اســتاروارز در دنیای ســینما 
حتــی قابــل مقایســه نیــز بــا بــازی هــای رایانه ای 
نباشــد امــا در هنــر هشــتم نیــز از ایــن فرنچایــز 
 Satarwars: Knights عناویــن شــاهکاری مثــل
ســابقه  و  قدمــت  بــا   of the Old Republic
بســیار زیــاد وجــود دارنــد کــه در دل بازیبــازان 
جــا خــوش کــرده انــد و تجربــه ای لذتبخــش و به 
یادماندنــی را بــرای مــا رقــم زده انــد و همیشــه از 
آن هــا بــه نیکــی یــاد شــود. حتــی وقتــی کــه بــه 
برتریــن آنتاگونیســت هــای دنیــای بــازی هــا نگاه 
مــی کنیــم نیــز نــام شــخصیت فــوق محبوبــی 

مثــل Darth Vader را نیــز شــاهد هســتیم. 
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Death Stranding
تاریــخ  در   Death Stranding بــازی 
آبــان   ۱۷ بــا  برابــر   ۲۰۱۹ نوامبــر   ۸
۱۳۹۸ بــرای پلــی استیشــن ۴ عرضــه گردیــد. 
ــی کــه توســط  ــوان اکشــن ماجرای ــن عن نشــر ای
را  بــود  شــده  ســاخته   Kojima Productions
 Sony Interactive Entertainment کمپانــی 
برعهــده داشــت. Death Stranding توانســت 
تــا نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور بازیبــازان 
را بــه خــود جلــب کــرده و انتظــارات را تــا حــد 
زیــادی بــر آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف 
امتیــازات  اکثــرا  دنیــا  در  گیمینــگ  معتبــر  و 
 Death Stranding ــی را در نقــد و بررســی خوب
ــوان  ــن عن ــد و ای ــازی اختصــاص دادن ــن ب ــه ای ب
ــازی  ــن ب ــز شــد. ای ــازی ســال ۲۰۱۹ نی ــد ب کاندی
در وبســایت متاکریتیــک  امتیــاز متــای  ۱۰۰/۸۲ 
را در اختیــار دارد کــه بیانگــر عنوانــی موفــق و 
جــذاب اســت. البتــه همــان طــور کــه قبــال نیــز 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده ام خــوب مــی 
دانیــد ایــن متــا بــه خاطــر زیــادی خــاص بــودن 
بــازی اســت وگرنــه بــدون شــک ایــن عنــوان یــک 
شــاهکار کامــل در تمامــی زمینــه هاســت و یــک 
بــازی و ســبک جدیــد را بــه دنیــای بــازی هــا آورد 
کــه تاکنــون هرگــز چیــزی شــبیهش را ندیــده 
ــن موضــوع هــم ســبب شــد کــه  ــم و همی بودی

برخــی بــازی را درســت نفهمنــد و نمــرات پاییــن 
بــه آن بدهنــد. یکــی از نــکات بســیار خوشــحال 
کننــده در ایــن بــازی کــه از همــان ابتــدا باعــث 
شــد خیلــی هــا خوشــحال شــوند و مخصوصــا 
عالقمنــدان ســریال واکینــگ دد و بــازی کنســل 
شــده ســایلنت هیلــز کلــی کیــف کننــد، حضــور 
 Death Stranding دوبــاره نورمــن ریــدوس در
بــود کــه ایــن بــار با خیــال راحت در بــازی متعلق 
بــه اســتودیوی شــخصی کوجیمــا حضــور یافتــه 
اســت و دیگــر ســایه کونامــی را بــر ســر بــازی 
احســاس نمــی کــرد. بــا خاطــره بــدی کــه بــرای 
وی در بــازی Silent Hills رقــم خــورد، حضــور 
دوبــاره نورمــن ریــدوس در ایــن صنعــت نشــان 
از عالقمنــدی بــاالی او بــه حــوزه بــازی  هــای 
ــه  ــه عالق ــت در آن هــا و البت ــه   ای و فعالی رایان
اش بــه کوجیمــا داشــت.البته فکــر نکنیــد کــه 
فقــط ایــن یــک بازیگــر بــزرگ در بــازی حضــور 
اســت  پــر    Death Stranding زیــرا  داشــت، 
از بازیگــران قدرتمنــد و مشــهور و مــی تــوان 
گفــت بیشــتر از هــر بــازی دیگــری در ســطح 
ــوودی اســت.  ــزرگ هالی ــم ســینمایی ب یــک فیل
حتــی خــود گیلرمــو دل تــورو نیــز در ایــن بــازی 
حضــور داشــت. بــا انتشــار بــازی و همینطــور در 
ــم بازیگــران  ــه دیدی ــازی ســال هــم ک مراســم ب
نقــش  در  شــاهکاری  طــور  بــه  عنــوان  ایــن 

شــخصیت هــای بــازی عمــل کــرده انــد و دو نفــر 
از آنهــا کاندیــد برتریــن اجــرای ســال شــدند و 
جایــزه برتریــن اجــرای ســال هــم بــه یکــی از 
 Mads Mikkelsen بازیگــران ایــن عنــوان یعنــی
رســید. داســتان بــی نظیــر و شــاهکار و پیچیــده 
بــازی بــدون شــک یکــی از اصلــی تریــن و شــاید 
اصلــی تریــن نقطــه قــوت ایــن بــازی اســت. از 
لحــاظ بصــری هــم Death Stranding بــا انجیــن 
قدرتمنــد دســیما کــه شــاهکاری مثــل هورایــزن 
زیــرو داون را خلــق کــرده اســت ســاخته شــد 
لحــاظ  از  تــا  گردیــد  ســبب  موضــوع  ایــن  و 
قدرتمنــد  بســیار  بــازی  یــک  شــاهد  گرافیکــی 
باشــیم و البتــه حضــور کوجیمــا هــم کــه همــواره 
بــازی هایــش جــزو برتریــن هــای نســل خــود 
از لحــاظ گرافیکــی بــوده انــد، مزیــد بــر علــت 
اســت تــا Death Stranding یکــی از بهتریــن 
 Death .هــای نســل ۸ در حــوزه گرافیکــی باشــد
Stranding از جهــات مختلــف اهمیــت بســیار 
باالیــی داشــت. مخصوصــا از ایــن جهــت کــه 
کوجیمــا  توســط  شــده  ســاخته  بــازی  اولیــن 
تــرک کونامــی و تاســیس اســتودیوی  از  بعــد 
جدیــدش اســت. Death Stranding  یــک بــازی 
تــا  را  عنوانــی  کــه هیــچ  اســت  خــاص  کامــال 

کنــون شــبیه آن ندیــده بودیــم.

Dreams
بــازی Dreams در تاریــخ ۱۴ فبریــه 
 ۱۳۹۸ بهمــن   ۲۵ بــا  برابــر   ۲۰20
نشــر  گردیــد.  عرضــه   ۴ استیشــن  پلــی  بــرای 
 Game creation system ایــن عنــوان ســبک
 Kojima ProductionsMedia توســط   کــه 
 Sony ــی ــود را کمپان Molecule ســاخته شــده ب
Interactive Entertainment برعهــده داشــت. 
بــازی  کــه  بــود  مشــخص  هــم  اول  همــان  از 
Dreams  فــوق العــاده خــاص اســت و هرچــز 
چیــزی شــبیهش ندیــده ایــم. بــا کلــی صبــر و 
انتظــار مشــخص شــد کــه واقعــا ایــن انتظــارات 
ــی هســتیم  ارزش داشــته اســت و شــاهد عنوان
کــه دنیــای را شــکفت زده کــرد و در آن مــی شــود 
هــزاران دنیــای دیگــر ســاخت آن هــم بــا حداکثــر 

تنهــا  بــازی،  مثــل شــعار  واقــع  در  و  جزییــات 
بــازی،  ایــن  بــرای خلــق کــردن در  محدودیــت 
میــزان خالقیــت شماســت. اصــال مگــر می شــود 
نــام نوابــغ Media Molecule در ســاخت یــک 
همــگان  توجــه  و  باشــد  داشــته  وجــود  بــازی 
  Dreams نگــردد.  معطــوف  آن  بــه  نســبت 
ــا نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور  توانســت ت
بازیبــازان را بــه خــود جلــب کــرده و انتظــارات را 
تــا حتــی بیشــتر از آنچــه کــه فکــر مــی کردیــم بــر 
آورده کــرد. منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در 
نقــد و بررســی Dreams بــه ایــن بــازی اختصاص 
متاکریتیــک   وبســایت  در  بــازی  ایــن  دادنــد. 
کــه  دارد  اختیــار  در  را   ۱۰۰/۸9 متــای   امتیــاز 
بیانگــر عنوانــی فــوق العــاده موفــق و جــذاب 

ــرده  ــک شــاهکار عمــل ک ــه در ســطح ی اســت ک
اســت.این بــازی یــک زمینــه ی وســیع بــرای خلــق 
خالقیت هــای  کشــیدن  چالــش  بــه  و  کــردن 
می توانیــد  شــما  اســت.  گیمــر  یــک  ذهــن 
مــواردی را کــه در ذهــن خــود داریــد بــه تصویــر 
درآوریــد و بــه صحنه هایــی زیبــا و منحصــر بــه 
فــرد کــه تنهــا متعلــق بــه شــما و ذهــن شــما 
اســت جــان ببخشــید. بــا کنتــرل بســیار آســان 
بــازی و هــزاران ســناریویی کــه بــرای خلــق کــردن 
وجــود دارنــد، قطعــا ایــن عنــوان ماننــد جواهــری 
در میــان عناویــن نســل هشــتم و تاریــخ بــازی 
هــا مــی درخشــد و معنــای خالقیــت را بــرای ایــن 

صنعــت بازگــو مــی کنــد.  

5

4

The Outer Worlds
بــازی The Outer Worlds در تاریــخ 
آبــان   ۳ بــا  برابــر   ۲۰۱۹ اکتبــر    25
۱۳۹۸ بــرای پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس 
وان و رایانــه هــای شــخصی عرضــه گردیــد. نشــر 
ــی کــه توســط  ــوان اکشــن نقــش آفرین ایــن عن
ــود  Obsidian Entertainment ســاخته شــده ب
را کمپانــی Private Division. برعهــده داشــت. 
The Outer Worlds توانســت تــا نظــر مثبــت 
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 

جلــب کــرده و انتظــارات را بــر آورده کــرد. منابــع 
و مراجــع مختلــف و معتبــر گیمینــگ در دنیــا 
 The اکثــرا امتیــازات خوبــی را در نقــد و بررســی
Outer Worlds بــه ایــن بــازی اختصــاص دادند. 
امتیــاز  متاکریتیــک   وبســایت  در  بــازی  ایــن 
بیانگــر  کــه  دارد  اختیــار  در  را   ۱۰۰/86 متــای  
مــی  حتمــا  اســت.  جــذاب  و  موفــق  عنوانــی 
دانیــد کــه آبســیدین در واقــع همــان ســازندگان 
بــازی بــی نظیــر فــال اوت نیــو وگاس هســتند 
کــه بســیری از مــا خاطــرات خیلــی خوبــی از آن 

داریم.   The Outer Worlds عنوانی اســت که 
مــی شــود گفــت تقریبــا تمامــی مــوارد الزم کــه 
ــه  ــد ب ــی بای ــک تقــش آفرین ــازی درجــه ی ــک ب ی
ــار دارد  ــه دهــد را کامــال در اختی مخاطبــش ارائ
ــد،  ــد ســاعت هــا شــما را ســرگرم کن و مــی توان
ــا داســتان و  ــه ب ــی بلک ــم پل ــا از نظــر گی ــه تنه ن
شــخصیت هــای عالــی خــود کــه یکــی از آنهــا را 
در بخــش برتریــن اجرای ســال ۲۰۱۹ در مراســم 
جهانــی برتریــن هــای ســال ۲۰۱۹ هــم دیدیــم.
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Borderlands 3
بــازی Borderlands 3 در تاریــخ ۱۳ 
ــا ۲۲ شــهریور  ــر ب ســپتامبر ۲۰۱۹ براب
پلــی استیشــن ۴،  پلتفــرم هــای  بــرای   ۱۳۹۸
ایکس باکس وان و رایانه های شــخصی عرضه 
گردیــد. نشــر ایــن عنــوان شــوتر اول شــخص 
 Gearbox نقــش آفرینــی کــه توســط اســتودیو
 ۲K کمپانــی  را  بــود  شــده  ســاخته   Software
 Borderlands 3 داشــت.  برعهــده   Games
ــا نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور  توانســت ت
بازیبــازان را بــه خــود جلــب کــرده و انتظــارات 
و  و مراجــع مختلــف  منابــع  کــرد.  آورده  بــر  را 
معتبــر گیمینــگ در دنیــا، اکثــرا امتیــازات خوبــی 
را در نقــد و بررســی Borderlands 3 بــه ایــن 
بــازی اختصــاص دادنــد. ایــن بــازی در وبســایت 
متاکریتیــک  امتیــاز متــای بســیار عالــی  ۱۰۰/۸۸ 
فــوق  عنوانــی  بیانگــر  کــه  دارد  اختیــار  در  را 
توانســت  کــه  اســت  جــذاب  و  موفــق  العــاده 
لقــب برتریــن بــازی ســری را هــم بــه نوعــی از 
نســخه شــاهکار دوم بگیــرد و مــال خــود کنــد. 
Borderlands 3 بــه لطــف گان پلــی فوق العاده 
قدرتمنــد، دنیــا و اتمســفری جــذاب، چاشــنی 
المــان  گویــی،  داســتان  در  همیشــگی  طنــز 
هــای عمیــق نقــش آفرینــی و همینطــور تنــوع 
بــی نظیــر ســالح هــا، یکــی از عناویــن قدرتمنــد 
نســل هشــتم محســوب مــی شــود کــه مــی توانــد 
مــدت خیلــی زیــادی شــما را ســرگرم نمایــد. از 
 Borderlands 3 لحــاظ میــزان و تنــوع محتــوا
بســیار عظیــم تــر از عناویــن قبلــی ســری هســت 
و دنیــای فــوق العــاده وســیع و عمیقــی دارد کــه 

مــی توانــد بــا احتســاب مراحــل فرعــی و فعالیــت 
مختلــف،  ســیارات  وجــود  بــا  و  جانبــی  هــای 
هفتــه هــا و مــاه هــا شــما را ســرگرم کنــد. تنــوع 
مثــل همیشــه  بــازی  در  ســالح هــای موجــود 
در ایــن ســری نقطــه عطــف گیــم پلــی و جــزو 
شــوند.  مــی  تاریــخ محســوب  در  هــا  برتریــن 
تعــداد شــگفت انگیــزی ترکیبــات مختلــف ســالح 
در بــازی وجــود دارنــد و حتــی بــا ســاعت هــا بــازی 
کــردن نیــز نمــی توانیــد تمامــی ترکیبــات ممکــن 
ســالح هــا کــه بــه صــورت تصادفــی در بــازی 
ــی  ــد. گان پل ایجــاد مــی شــوند را مشــاهده کنی
بــازی مثــل همیشــه بســیار روان و جــذاب بــه 
نظــر مــی رســد و بــا پیشــرفت هــا و بهبودهایــی 
از اصلــی  بــه خــودش دیــده اســت،  هــم کــه 
تریــن نقــاط قــوت بــازی بــه حســاب مــی آیــد. 
ویژگی هــای اضافــه شــده بــه گیــم پلــی و دنیــای 
جــذاب  و  ثابــت  هــای  المــان  کنــار  در  بــازی، 
ایــن ســری، مــی توانــد ســاعت هــا مخاطبــان 
بخــش  لــذت  و  وار  دیوانــه  ماجراجویــی  بــا  را 
بــه  توجــه  بــا  و  بصــری  نظــر  از  کنــد.  ســرگرم 
گذشــتن یــک نســل، بــا پیشــرفت قابــل توجهــی 
Borderlands 3 روبــرو هســتیم. کیفیــت  در  
بافــت هــا و تکســچرها، بــا وجــود اینکــه بــازی 
از گرافیــک Cellshade برخــوردار اســت بســیار 
صیقــل یافتــه تــر هســتند. همچنیــن طراحــی 
چهــره شــخصیت هــای بــازی، و جزئیــات بــه کار 
رفتــه در آنهــا کامــال قابــل قبــول هســت و البتــه  
بــا توجــه بــه ســبک گرافیکــی بــازی هرگــز انتظــار 
گرافیــک و چهــره هــای واقــع گرایانــه را نداشــته 
و نداریــم چــرا کــه ایــن موضــوع بــا ذات گرافیکــی 

ایــن ســری در تضــاد اســت. وقایــع داســتانی 
تمامــی  اتفاقــات  از  بعــد   Borderlands 3
نســخه هــای قبلــی روایــت مــی شــود. جایــی 
کــه پــس از کشــته شــدن Roland بــه دســت 
فرماندهــی   Lilith اکنــون   ,Handsome Jack
Crimson Raiders را بــر عهــده گرفتــه اســت. 
 Vault شــد  مشــخص  دوم،  نســخه  پایــان  در 
هــای دیگــری در مناطــق مختلــف و ســیاره هــای 
گوناگــون وجــود دارد و حــال دو بــرادر دوقلــو، بــا 
ــه دنبــال  ــام هــای Troy و Tyreen Calypso, ب ن
پیــدا کــردن و دســت یابــی بــه ایــن Vault هــا 
در  موجــود  هیوالهــای  از  بتواننــد  تــا  هســتند 
آنهــا در جهــت اهــداف خــود اســتفاده کننــد. در 
ــازی  ــک Vault در ب ــش از ی ــن دفعــه بی ــع ای واق
وجــود دارد و بازیبــازان بــرای پیــدا کــردن ایــن 
مناطــق، بایــد بــه ســیاره هــای مختلفــی ســفر 
 Calypso twins کننــد. هــدف شــما مقابلــه بــا
و جلوگیــری از بــه ثمــر رســیدن نقشــه هــای آن 
هاســت و البتــه در ایــن بیــن خــط های داســتانی 
گوناگونــی در شــهرها و ســیارات مختلــف پیــش 
 Borderlands روی بازیبــازان قــرار مــی گیــرد. در
3 شــاهد حضــور چهــار Vault Hunters جدیــد 
 Moze, Zane, Amara هســتیم بــه نــام هــای
و FL4K کــه در ابتــدای بــازی بایــد از بیــن ایــن 
چهــار شــخصیت، یکــی را بــه عنــوان شــخصیت 
اصلــی  انتخــاب کنیــد. ایــن چهــار شــخصیت 
نــه تنهــا از نظــر ظاهــری کامــال جدیــد هســتند، 
بلکــه قابلیــت هــای جدیــد، متنــوع و جذابــی را 

ــد.   ــه همــراه دارن ــز ب نی
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Control
بــازی Control در تاریــخ ۲۷ آگوســت 
۲۰۱۹ برابــر بــا ۵ شــهریور ۱۳۹۸ بــرای 
پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس 
گردیــد.  عرضــه  شــخصی  هــای  رایانــه  و  وان 
نشــر ایــن عنــوان اکشــن ماجرایــی کــه توســط 
ســاخته   Remedy Entertainment اســتودیو 
برعهــده   Games  ۵۰۵ کمپانــی  را  بــود  شــده 
مثبــت  نظــر  تــا  توانســت   Control داشــت. 
خــود  بــه  را  بازیبــازان  همینطــور  و  منتقدیــن 
جلــب کــرده و انتظــارات را کامــال بــر آورده کــرد. 
منابــع و مراجــع مختلــف و معتبــر گیمینــگ در 
دنیــا اکثــرا امتیــازات خوبــی را در نقــد و بررســی 
Control بــه ایــن بــازی اختصــاص دادنــد و در 
مراســم بــازی ســال ۲۰۱۹ نیــز ایــن عنــوان کاندید 
بــازی ســال شــد و در چندیــن بخــش دیگــر نیــز 
کاندیــد بــود. ایــن بــازی در وبســایت متاکریتیــک  
کــه  دارد  اختیــار  در  را  متــای  ۱۰۰/۸۵  امتیــاز 
بیانگــر عنوانــی فــوق العــاده موفــق و جــذاب 
اســت و ایــن بــازی لقــب برتریــن بــازی اســتودیو 
توانمنــد رمــدی را هــم بــه خــود اختصــاص مــی 
و   Remedy Entertainment اســتودیو  دهــد. 
ســم لیــک بــا خلــق عناویــن اول و دوم مکــس 
ــوان  ــه عن ــام خــود را ب پیــن از ســال هــا پیــش ن
قلــب  در  تاریــخ  بازیســازان  بهتریــن  از  یکــی 
ــد و تــا همیشــه نیــز  ــه کــرده ان ــازان جاودان بازیب
ایــن موضــوع وجــود خواهــد داشــت زیــرا کــه 
و خاطــره  بهتریــن  جــزو  پیــن  عناویــن مکــس 

ســازترین بــازی هــای تاریخ محســوب می شــوند 
کــه طرفــداران خیلــی زیــادی را داشــته و دارنــد و 
ــم در آن  ــت تای ــد بول ــی مانن ــق کــردن قابلیت خل
 Remedy ،زمــان و آفریــدن عناویــن مکــس پیــن
Entertainment و ســم لیــک را تبدیــل بــه یکــی 
از مــورد احتــرام تریــن بازیســازان کــرده اســت. 
بعــد از عناویــن مکــس پیــن نیــز ایــن ســازنده در 
همــکاری بــا مایکروســافت یــک عنــوان بــی نظیــر 
ــام Alan Wake در نســل هفتــم  ــه ن و معرکــه ب
 Quantum و یــک بــازی نســبتا موفــق بــه نــام
در  و  کــرد  خلــق  را  هشــتم  نســل  در   Break
ایــن ســازنده  تــا امــروز  واقــع از نســل هفتــم 
تنهــا بــرای عناویــن انحصــاری مایکروســافت کار 
کــرده بــود. امــا ایــن موضــوع در E3 ســال ۲۰۱۸ 
و در کنفرانــس ســونی تغییــر کــرد و مشــخص 
 Remedy Entertainment شــد کــه حــاال دیگــر
بــرای کنســول ســونی یعنــی پلــی استیشــن ۴ 
نیــز یــک بــازی مولتــی پلتفــرم در دســت ســاخت 
 Control ــام ــا ن ــازی جدیــدش ب دارد و معرفــی ب
داشــت  آن  از  نشــان  ســونی،  کنفرانــس  در 
بســیار  ســونی  بــا  اســتودیو  ایــن  رابطــه  کــه 
بهبــود یافتــه اســت. در Control، شــما کنتــرل 
 Jesse شــخصیت اصلــی مونــث بــازی بــه نــام
Faden را برعهــده داریــد کــه تجربیــات دردنــاک 
برخــی  و  اســت  داشــته  کودکــی  در  ســختی  و 
زمــان  همــان  از  را  فراطبیعــی  هــای  قابلیــت 
بــا  بایــد  بــازی  نمــوده اســت. شــما در  کســب 
 Director›s Pistol اســتفاده از ســالحی بــه نــام

بــه مبــارزه بــا دشــمنان بــرود کــه ایــن ســالح 
توانایــی تغییــر شــکل دادن را نیــز داراســت و 
در طــول بــازی مــی توانیــد آن را ارتقــا دهیــد. 
بــازی شــما قابلیــت اســتفاده از  همچنیــن در 
تعــداد زیــادی قابلیــت هــای فراطبیعــی و تلــه 
کینتیــک را نیــز در اختیــار داریــد کــه تنــوع خوبــی 
بــه گیــم پلــی بــازی مــی بخشــند. یکــی از مهــم 
تریــن نــکات در مــورد بــازی Control داســتان 
ــر و  ــی نظی ــوع روایــت آن اســت کــه واقعــا ب و ن
معرکــه و البتــه بــرای خیلــی هــا عجیــب اســت. 
گویــد  مــی  داســتان  عالــی  Remedy همیشــه 
و ایــن بــاز هــم واقعــا زیبــا و یونیــک ایــن کار 
را انجــام داده اســت.Control  یکــی از یونیــک 
تریــن و بــی مشــابه تریــن عناویــن نســل هشــتم 
و حتــی تاریــخ بــازی هــا محســوب مــی شــود.  
جــذاب  و  خــاص  بــازی  ایــن  در  چیــز  همــه 
هســتند و مخصوصــا وقتــی بــه عمــق آن برویــد 
ــدن از آن کار خیلــی  دیگــر جــدا شــدن و دل کن
خیلــی ســختی مــی شــود زیــرا ایــن بــازی مــدام و 
مــدام شــما را ســورپرایز مــی کنــد و بــا مراحلــی 
مثــل مرحلــه هتــل کــه بــی شــک یکــی از برتریــن 
مراحــل خلــق شــده در نســل هشــتم از نظــر 
طراحی و موســیقی اســت، دل شــما را بدجوری 
بــه دســت مــی آورد و شــما را شــیفته خــود مــی 
 Control ــه بــازی ــود ک ــن دقیقــا کاری ب ــد. ای کن
بــا مــن کــرد و یکــی از دو بــازی برتــر ســال ۲۰۱۹ 

ــرای مــن محســوب مــی شــود.  ب
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Sekiro: Shadows Die Twice  
 Sekiro: Shadows Die عنــوان 
Twice در تاریــخ ۲۲ مــارس ۲۰۱۹ 
پلتفــرم  بــرای   ۱۳۹۸ فروردیــن   ۲ بــا  برابــر 
باکــس وان  ایکــس  پلــی استیشــن ۴،  هــای 
و رایانــه هــای شــخصی عرضــه گردیــد. نشــر 
توســط  کــه  ماجرایــی  اکشــن  عنــوان  ایــن 
شــده  ســاخته   From Software اســتودیو 
داشــت.  برعهــده   Activision کمپانــی  را  بــود 
تــا  توانســت   Sekiro: Shadows Die Twice
نظــر مثبــت منتقدیــن و همینطــور بازیبــازان 
ارائــه  بــه واســطه  و  کــرده  بــه خــود جلــب  را 
یــک  در  و هاردکــور  پلــی شــاهکار  گیــم  یــک 
ــا المــان هــای نقــش  قالــب اکشــن ماجرایــی ب
آفرینــی، انتظــارات را بــه طــور کامــل و حتــی 
بیشــتر از ســطح انتظــار بــر آورده کــرد. منابــع 
و مراجــع مختلــف و معتبــر گیمینــگ در دنیــا 
ــی را در نقــد  ــازات فــوق العــاده خوب ــرا امتی اکث
و بررســی Sekiro: Shadows Die Twice بــه 
ــد و حتمــا هــم مــی  ــازی اختصــاص دادن ایــن ب
بــازی در مراســم گیــم اواردز  ایــن  دانیــد کــه 
۲۰۱۹ بــه عنــوان بــازی ســال انتخــاب شــد تــا 
ــه اســتاد میازاکــی  ــازی هــا دینــش را ب دنیــای ب
ادا کــرده باشــد و الاقــل یــک بــازی ســال در بیــن 
ایــن همــه شــاهکاری کــه ســاخته اســت داشــته 
متاکریتیــک   وبســایت  در  بــازی  ایــن  باشــد. 
کــه  دارد  اختیــار  در  را   ۱۰۰/۹۱ متــای  امتیــاز 
بیانگــر عنوانــی شــاهکار اســت. خوشــبختانه 

زورش  هــم  اکتیویــژن  مثــل  شــرکتی  حتــی 
نمــی رســد فــرام ســافتور و میازاکــی را خــراب 
مســیری  بــه  بکشــاند  را  اســتاد  بــازی  و  کنــد 
یعنــی  بــرد!  آنجــا  بــه  خــود  بــا  را  بانجــی  کــه 
بــه اعمــاق پــول پرســتی و دی ال ســی. گیــم 
پلــی  بــازی واقعــا شــاهکار ، لــذت بخــش، و 
و  جــذاب  مبــارزات  از  اســت.  کننــده  ســرگرم 
نفــس گیــر بــر پایــه دفــاع و ضــد حملــه گرفتــه، 
 ,prosthetic Arm تــا اســتفاده از ابــزار هــای
و المــان هــای مختلــف نقــش آفرینــی همــه 
ــد.  ــه ان ــازی جــای گرفت ــی در  ب ــه خوب و همــه ب
در بــازی بــه زیباتریــن و باکیفیــت تریــن شــکل 
ممکــن شــاهد یــک دنیــای زیبــا و مخــوف بــا 
انــواع دشــمنان و بــاس هــای جــذاب، مبــارزات 
نفــس گیــر و حتــی هیوالهــای عظیــم هســتیم. 
ــی  ــا حت ــوان ســاده ی ــچ وجــه عن ــه هی Sekiro ب
متوســط نیســت و در طــول بــازی، دشــمنان، 
مینــی بــاس هــا و بــاس هــای مختلــف، چالــش 
ــرای شــما ایجــاد خواهــد  ــادی ب هــای خیلــی زی
کــرد. البتــه مهــم تریــن و مثبــت تریــن نکتــه 
در مــورد چالــش و ســختی بــازی ایــن اســت 
کــه شــما را بــه تجربــه و تــالش مجــدد بعــد از 
ــی کــه  ــه جالب ــد.  نکت شکســت ترغیــب مــی کن
در مــورد Sekiro Shadows Die Twice وجــود 
دارد ایــن اســت کــه بــا وجــود شــباهت هــای 
و ســری ســولز، حتــی  بــازی  ایــن  بیــن  زیــاد 
ســبک ایــن بــازی هــم اکشــن نقــش آفرینــی 
ــوان اکشــن ماجرایــی  نیســت و شــاهد یــک عن

ــه طــور کامــل از   هســتیم کــه از همــه نظــر و ب
ســری تحســین شــده ســولز متفــاوت اســت. 
سیســتم مبــارزات  Sekiro بــه طــور کامــل بــا 
 Sekiro دیگــر عناویــن میازاکــی تفــاوت دارد. در
چیزی به نام کالس مبارزه از راه دور  از طریق 
جــادو یــا ســالح هــای دورزن، و همچنیــن روش 
محتاطانــه مبــارزه بــا ســپر وجــود نــدارد و حتــی 
هیــچ گونــه کالس انتخابــی هــم در دســترس 
نیســت. تنهــا  ســالح اصلــی شــما از ابتــدا تــا 
انتهــا  Katana اســت در کنــار قابلیــت هــای 
مختلــف دســت مصنوعــی. بــه طــور کلــی بایــد 
گفــت وقتــی اســمی از بــازی هیدتــاکا میازاکــی 
مطــرح شــود همــه انتظــار دارنــد کــه شــاهد 
یــک شــاهکار هاردکــور باشــیم و جالــب اســت 
کــه میازاکــی نــه تنهــا هرگــز مــا را ناامیــد نمــی 
کنــد، بلکــه هــر بــار عناویــن بهتــری را هــم  بــرای 
 Sekiro Shadows .مــا بــه ارمغــان مــی آورد
Die Twice ثابــت کــرد کــه فــرام ســافتور اگــر 
بخواهــد ســاختار هاردکــور را بــه ژاپــن ببــرد هــم 
بــه بهتریــن شــکل ایــن کار را انجــام مــی دهــد، 
ان هــم بــا یــک بــازی بــی نهایــت دشــوار کــه 
ــازی اســتاد  بــدون هیــچ شــکی ســخت تریــن ب

میازاکــی تــا امــروز محســوب مــی شــود.
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Release Date 
November 23, 2010
Platforms
PlayStation 3
Xbox 360
Developer(s)  
Game Republic
Publisher)s(
Namco Bandai Games
Genre(s)
Action-adventure
puzzle

آریا مقدم

بازی هــای  در  تقلیــد  این کــه 
کامپیوتــری یــا بــه طــور کلــی هنــر، کار 
ــه، موضوعــی  ــا ن پســندیده ای اســت ی
نشســت  بایــد  ســاعت ها  کــه  اســت 
نظــر  تبــادل  و  بحــث  آن  دربــاره ی  و 
کــرد. درســت اســت اثــری کــه صرفــاً 
ــد باشــد، چــه در ســینما، چــه در  تقلی
در  و چــه  در معمــاری  نقاشــی، چــه 
مــورد  کامپیوتــری  بازی هــای  حــوزه ی 
ســرزنش قــرار می گیــرد، امــا ایــن  هــم 
کــه اثــری بخواهــد همه چیــز را بکوبــد و 
از نــو بســازد، نــه تنهــا لزومــاً کمکــی بــه 
اصالــت آن نخواهــد کــرد، بلکــه شــاید 
خروجــی  یــک  بــه  مــوارد  بیشــتر  در 
ضعیــف بیانجامــد. بــرای مثــال، بــازی 
دوربیــن  پدیــده ی   Resident Evil 4
روی شــانه را در هنــگام هدف گیــری 

کــرد.  بــه جهــان معرفــی  اســلحه  بــا 
 Gears of ســنگرگیری  سیســتم  یــا 
War بــود کــه باعــث شــد بســیاری از 
و  کــرده  الگوبــرداری  آن  از  بازی هــا 
گیــم  پلی هــای لذت بخش تــری خلــق 
کننــد. بیاییــد روراســت باشــیم، اگــر از 
بســیار  پدیده هــای  و  پدیده هــا  ایــن 
و  زمــان خلــق شــده  طــی  کــه  دیگــر 
شــده اند  معرفــی  مختلــف  آثــار  در 
صنعــت  کل  نمی شــد،  الگوبــرداری 
بازی ســازی می  توانســت اکنــون جــای 
دیگــری باشــد. جایــی که شــاید چندین 
پلــه از موقعیــت کنونــی آن عقب تــر 
همیــن  بخواهیــم  اگــر  حــاال  بــود. 
اســلش  انــد  هــک  ژانــر  در  را  بحــث 
)Hack & Slash(  مــورد بررســی قــرار 
دهیــم، می بینیــم دو نــام اســت کــه 

ذهن مــان  بــه  نام هــا  ســایر  از  قبــل 
 God of و   Devil May Cry می آیــد: 
ــازی مدت هاســت کــه  ــن دو ب War. ای
جــای خــود را بــه عنــوان پیشــقراوالن 
الگــوی  و  کرده انــد  ثبــت  ســبک  ایــن 
ســاخته  دیگــر  بازی هــای  از  بســیاری 
ایــن ســبک بوده انــد. یکــی  شــده در 
از بازی هایــی کــه در ســال 2010 و در 
ــد اســلش منتشــر شــد  ســبک هــک ان
بایونتــا )Bayonetta( بــود. تشــخیص 
شــباهت وافــر بیــن این عنوان و ســری 
Devil May Cry اصالً کار ســختی نبود 
 Devil May و نیســت و هــر کســی کــه
Cry را تجربــه کــرده باشــد، بــا اولیــن 
کــه  دهــد  تشــخیص  می توانــد  نــگاه 
ــای آن ســری  ــا جــای پ ــا دقیقــاً پ بایونت
گذاشــته اســت. امــا ایــن الگوبــرداری 

Bayonetta Remastered
معجونی برای تمام نسل ها 
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و  مهیــج  کم نقــص،  تمیــز،  آن قــدر 
ــا  ــه تنه ــود کــه ن ــی از آب درآمــده ب عال
کســی از ایــن موضــوع ناراحــت نشــد، 
 Platinum اســتودیوی  همــه  بلکــه 
Games را بــرای آن چــه بــه جامعــه ی 
بازیبــازان و بخصــوص طرفــداران هــک 
انــد اســلش هدیــه داده مــورد تشــویق 
و تحســین قــرار دادنــد. بایونتــا عنوانــی 
انتشــارش در ســال  از  پــس  کــه  بــود 
2010، در کنــار اســامی قدرتمنــد ســبک 
هــک انــد اســلش قــرار گرفــت و ایــن 
گیــم  یــک  بخواهــد  کــس  روزهــا هــر 
پلــی بی نقــص و باکیفیــت را توصیــف 
کنــد، می توانــد از گیــم پلــی ایــن بــازی 

بــه عنــوان مثــال اســتفاده کنــد. 
امــا ایــن نقــدی بــر بایونتایــی نیســت 
کــه در ســال 2010 منتشــر شــد، بلکــه 
نقــدی اســت بــر نســخه ی ریمســتر آن 
کنــار  در  پیــش  مــاه  یــک  کــه همیــن 
بــازی Vanquish در یــک بســته توســط 
بــاورش  اینکــه  بــا  ســگا منتشــر شــد. 
ســخت اســت، امــا ایــن دو بــازی ســگا 
هم 10 ســاله شــدند و حاال در ســالگرد 
ده سالگی شــان، بازیبــازان می تواننــد 
 PS4 کنســول  روی  را  بــازی  دو  هــر 
کننــد.  بــازی  و  باشــند  داشــته  خــود 
بــه  کلــی  نگاهــی  مقالــه  ادامــه ی  در 
بــازی خواهیــم انداخــت و بــه بررســی 
پرداخــت  خواهیــم  موضــوع  ایــن 
شــده ی  ریمســتر  نســخه ی  آیــا  کــه 
بایونتــا توانســته هیجــان و لذتــی کــه 
بــه نســل  را  بــود  در نســخه ی اصلــی 

هشــتم انتقــال دهــد یــا نــه.
کــه  هســتند  بازی هــا  از  دســته  دو 
باعــث می شــوند ســوال »بــازی واقعــی 
آدم  ذهــن  در  فانتــزی؟«  بــازی  یــا 
بیــدار شــود. بــرای مثــال وقتــی اثــری 
مثــل  اثــری  کنــار  در  را  بایونتــا  ماننــد 
Heavy Rain کــه یــک درامــای کامــالً 
می دهیــم،  قــرار  اســت  واقع گرایانــه 
می تواننــد  بــازی  دو  چقــدر  می بینیــم 
ــری کامــالً  ــد. یکــی اث ــرق کنن ــا هــم ف ب
ســینمایی اســت و دیگــری اثــری کــه 
خــود  اصلــی  محوریــت  را  پلــی  گیــم 
قــرار داده. البتــه هــدف از طــرح ایــن 
دو  ایــن  کــه  نیســت  ایــن  موضــوع 
هــر  زیــرا  کنیــم،  مقایســه  هــم  بــا  را 
کــدام در ســبک خــود تحســین مان را 
برانگیخته انــد، بلکــه هــدف ایــن اســت 
کــه بگویــم اگــر میــزان فانتــزی بــودن 
ــا ده درجه گــذاری  ــازی از صفــر ت ــک ب ی
شــود، بایونتــا در ایــن درجه بنــدی قطعــاً 
ــزی  ــزان از فانت ــن می ــه باالســت! ای 8 ب
عمــل  آزادی  می شــود  باعــث  بــودن 
زیــادی هــم داشــته باشــید، زیــرا دیگــر 
الزم نیســت بــا قوانیــن از پیــش  تعییــن  
شــده ی زمیــن و طبیعــت پیــش برویــد. 
کافــی اســت بگوییــد کاراکتــر بــازی یــک 
نیمــه انســان – نیمــه اهریمــن، یــک 
روح، یــک فــرد نامیــرا و یــا یــک جادوگــر 
می توانیــد  خودتــان  حــاال  اســت؛ 
برایــش قوانیــن جدیــدی تعریــف کنیــد. 

نــام شــخصیتی اســت کــه  »بایونتــا« 
بــه دســت می گیریــد. او  کنتــرل او را 
ــر اســت کــه 500 ســال در  ــی جادوگ زن
خــواب بــوده و اکنــون در شــهر وایگریــد 
و  شــده  بیــدار  خــواب  از    )Vigrid(
بخــش بزرگــی از حافظــه ی خــود را از 
ایــن  زمــان  طــی  اســت.  داده  دســت 
کــه دو دســته  را می فهمیــد  موضــوع 
تعــادل  دارنــد  وظیفــه  کــه  هســتند 
میــان تاریکــی و روشــنایی را در دنیــا 
حفــظ کننــد. دســته ی اول کــه مســئول 
تاریکــی هســتند Umbra Witches نــام 
دارنــد کــه بایونتــا هــم جــزو آن هاســت. 
حــال او بــه دنبــال چشــم های جهــان 
و  می گــردد    )Eyes of the World(
ماجراجویــی  ایــن  در  را  او  نیــز  شــما 

می کنیــد.  همراهــی 
کلیشــه های  از  پــر  بایونتــا  داســتان 
دوست داشــتنی اســت. اینکــه بتوانیــد 
کنیــد  اســتفاده  جــوری  کلیشــه ها  از 
کــه بــه جــای تکــراری بــودن، بــه عاملــی 
جذب کننــده تبدیــل شــوند هنــر اســت. 
بیــش  اغــراق  از  هراز گاهــی  گرچــه 
خنده تــان  بــازی  صحنه هــای  حــد  از 
یعنــی همیــن.  بایونتــا  امــا  می گیــرد، 
همه چیــز  کــه  بــوده  قــرار  ابتــدا  از 
شــدیداً فانتــزی و اغراق آمیــز باشــد و 
این گونــه هــم هســت. از طــرز پوشــش 
صداگــذاری  تــا  گرفتــه  کاراکترهــا 
شخصیت پردازی شــان،  و  آن هــا 
و  خفــن  مثــالً  دیالوگ هــای  از 
غریــب  و  عجیــب  ســاختمان های 
گرفتــه تــا خــود داســتان، همــه چیــز 
اســت.  شــده  بزرگ نمایــی  شــدیداً 
انــزو  ماننــد  شــخصیتی  مثــال  بــرای 
در  را   )Rodin( رودیــن  یــا    )Enzo(
ایــن  مســئول  انــزو  بگیریــد.  نظــر 
اســت کــه بایونتــا را از نظــر اطالعــات 
تامیــن کنــد و رودیــن هــم کــه صاحــب 
اســت   Gates of Hell نــام  بــه  بــاری 
را  جدیــد  کمبوهــای  و  اســلحه ها  و 
در اختیــار بایونتــا قــرار می دهــد. هــر 
دوی ایــن شــخصیت ها کامــالً از روی 
کلیشــه های خاصــی ســاخته شــده اند و 
ایــن کلیشــه ها واقعــاً لذت بخش انــد! 
البتــه بعضــی وقت هــا ممکــن اســت 
فکــر کنیــد بعضــی کات ســین ها بیــش 
از حــد آبکــی یــا لــوس هســتند کــه ایــن 
هــم بیشــتر عامدانــه بــه نظــر می رســد. 
زنــی  بایونتــا،  خــود  دیگــر  طــرف  از 
ــاکالس اســت  شــوخ طبع، خونســرد و ب
کــه ایــن موضــوع چــه در طراحــی شــکل 
و شــمایل او و چــه در صداپیشــگی اش 
کامــالً بــه چشــم می خورد. صداپیشــگی 
بــازی واقعــاً عالــی اســت و بــه تک تــک 
در  بخشــیده.  روح خاصــی  کاراکترهــا 
حالــت کلــی درســت اســت کــه بایونتــا 
بیــش از هــر چیــز دیگــری روی گیــم 
می کنــد،  ســرمایه گذاری  پلــی اش 
امــا شــخصیت پردازی و داســتان هــم 
نقــش مهمــی در بخشــیدن جذابیــت 

ایفــا می کننــد. بــازی  بــه 
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از کامل تریــن،  یکــی  بایونتــا،  پلــی  گیــم 
نمونه هــای  متنوع تریــن  و  جذاب تریــن 
موجــود در تاریــخ بازی هــای کامپیوتــری 
اغراقــی  هیــچ  بــدون  را  ایــن  و  اســت 
 Devil ســری  قطعــاً  گفــت.  می تــوان 
مــورد  ســری  پنــج  میــان  در   May Cry
هــم  ویــژه ای  جایــگاه  و  اســت  عالقــه ام 
پنجــم  نســخه ی  اگــر  امــا  دارد،  برایــم 
ایــن ســری را نادیــده بگیریــم، بایونتــا در 
برخــی از صحنه هــا می توانــد حتــی روی 
 Devil May Cry دســت شــاهکاری ماننــد
هــم بزنــد. اکشــن در بایونتــا عمــق دارد، 
بیــداد  آن  در  تکنیــک  اســت،  ســرعتی 
می کنــد و بــه ماننــد رقصــی تمریــن شــده 
و دشــمن هایتان  بیــن شــما  بی نقــص  و 
کــه  ایده هایــی  درمی آیــد.  جریــان  بــه 
شــده اند  پیاده ســازی  بخــش  ایــن  در 
جــزو بهتریــن ایده هــای ســبک هــک انــد 

هســتند. اســلش 
بایونتــا، مجموعــه ای از اســلحه های ســرد 
و گــرم در اختیــار دارد کــه بــا آن هــا به جان 
فرشــته های بــازی می افتــد. بلــه، برخــالف 
Devil May Cry که اکثر دشمن های شما 
ــا اوضــاع کمــی  ــد، در بایونت اهریمــن بودن
فــرق می کنــد و اکثریــت دشــمنان شــما را 
فرشــتگان و محافظــان روشــنایی تشــکیل 
تاریــک  ســمت  در  شــما  و  می دهنــد 
جریــان قــرار داریــد. از آنجایــی کــه بایونتــا 
یــک ســاحره اســت، کلــی کار عجیــب و 
بــرای  و  دهــد  انجــام  می توانــد  غریــب 
کشــتن دشــمنانش ده هــا راه بلــد اســت. 
یکــی از ایــن راه هــا، اســتفاده از موهــای 
بلنــدش اســت. ایــده ای کــه ممکــن اســت 
شــما را یاد شــخصیت ســیندل )Sindel( از 
ســری مورتــال کامبــت بینــدازد. همچنیــن 
اهریمن هــا  از  زیــادی  تعــداد  بــا  بایونتــا 
قــرارداد بســته و آن هــا را در موهــای خــود 
نگــه مــی دارد. ایــن اهریمن هــا هنگامــی 
کــه می خواهیــد یــک ضربــه ی تمام کننــده 
روی دشــمنان خــود پیــاده ســازی کنیــد از 
بیــرون می زننــد و بقیــه ی  موهــای شــما 
کارهــا را خودشــان بــر عهــده می گیرنــد! 
هم چنیــن، پــس از مبــارزه بــا باس هــای 
آخــر  صحنه هــای  در  معمــوالً  بــازی، 
می توانیــد بــا موهــای خــود کار آن هــا را 
تمــام کــرده و از شرشــان خــالص شــوید.

نیســتند.  او  ابــزار  تنهــا  بایونتــا  موهــای 

گــرم، ســرد و  لگــد، ســالح های  مشــت، 
دیگــری  غریــب  و  عجیــب  چیــز  هــر  کالً 
کــه فکــرش را بکنیــد در طــول بــازی مــورد 
حتــی  بایونتــا  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
گــرم  ســالح  هــم  خــود  کفش هــای  در 
دارد. هــر کــدام از دســت ها و پاهــای او 
می کننــد،  عمــل  ســالح  یــک  عنــوان  بــه 
بنابرایــن می توانیــد حــدس بزنیــد تعــداد 
کمبوهایــی کــه می توانیــد در ایــن بــازی 
اســت.  زیــاد  چقــدر  کنیــد  پیاده ســازی 
در ابتــدا اســلحه های شــما فقــط مشــت 
شــده  بســته  گــرم   ســالح های  و  لگــد  و 
بــه پاهایتــان هســتند، امــا بــا پیشــرفت 
در طــول بــازی، چیزهایــی ماننــد کاتانــا، 
چیــز  کلــی  و  آتشــی  یخــی،  ســالح های 
اضافــه  کلکســیون تان  بــه  را  دیگــر 

 . می کنیــد
یادگیــری همــه ی ایــن کمبوهــا کار ســخت 
و زمان بــری اســت. بــه عــالوه اینکــه بایونتــا 
در درجــه ی ســختی متوســط هــم واقعــاً 
چالش برانگیــز اســت و نبایــد از آن انتظــار 
یــک اکشــن »بکــش بــرو جلــو« را داشــته 
باشــید. بنابرایــن بــازی لودینگــی مشــابه 
بــه ســری اساســینز کریــد دارد. تــا مرحلــه 
لــود می شــود، شــما می توانیــد در بخشــی 
تمرینــی کمبوهــای مختلــف را آزمایــش 
کنیــد و چندتــا از آن هــا را روی دشــمنان 
پیش رویتــان پیــاده کنیــد. البتــه همانطــور 
کــه گفتــم دشــمنان بــازی می تواننــد بــرای 
کننــد،  ایجــاد  جــدی  چالش هــای  شــما 
بنابرایــن آن هــا را بــا کیســه بوکــس اشــتباه 
نگیریــد. بخصــوص وقت هایــی کــه چنــد 
نــوع دشــمن مختلــف در صحنــه هســتند، 
انگشــت تان  یــک  کــه  اســت  ضــروری 
باشــد،  جاخالــی  دکمــه ی  روی  همیشــه 
ــد نیســت  ــر ایــن صــورت، اصــالً بعی در غی
کــه در یــک مبــارزه ی ســاده بــا دشــمنان 
معمولــی بــازی چندیــن بــار بمیریــد. البتــه 
بــازی بــرای کســانی کــه فقــط بــه تجربــه ی 
دوســت  زیــاد  و  دارنــد  عالقــه  بازی هــا 
دو  شــوند،  کشــیده  چالــش  بــه  ندارنــد 
درجــه ی ســختی آســان و بسیارآســان را 
ــه در آن هــا اجــرای  ــه ک هــم در نظــر گرفت
کمبوهــا ماننــد آب خــوردن اســت. حتــی 
را روی درجــات  بایونتــا  اگــر می خواهیــد 
کنیــد،  بــازی  باالتــر  و  متوســط  ســختی 
پیشــنهاد می کنــم محــض تنــوع بــه ایــن 
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گیم  پلی هیجان انگیز، پر سرعت و بی نقص بازی.
طراحی هنری محیط ها و کاراکترهای بازی.

باس فایت های به یاد ماندنی.
کنترل نرم و روان.

برخی مشکالت دوربین هنوز پابرجاست.
 Vanquish از نظر بصری، این بازی نسبت به

پیشرفت زیادی نداشته است.

9

+-

درجــات ســختی هــم ســری بزنیــد تــا از 
اجــرای کمبوهــای دیدنــی و متنــوع بــازی 

ــد! ــذت ببری ل
فاصلــه  مبــارزات  بخــش  از  کمــی  اگــر 
حرف هــای  هــم  بــاز  بایونتــا  بگیریــم، 
معماهــای  دارد.  گفتــن  بــرای  زیــادی 
درجــه ی ســختی  و  تعــداد  نظــر  از  بــازی 
ایــن  از  بســیاری  متناســب اند.  کامــالً 
کــه  فیزیکی انــد  معماهــای  معماهــا، 
بایــد طــی آن چیــزی را جابجــا کــرده یــا بــا 
اســتفاده از قــدرت اســتدالل خــود چیــزی 
را حــل کنیــد. البتــه در کل ایــن معماهــا 
حــدی  در  امــا  نیســتند،  مشــکل  خیلــی 
هســتند کــه شــما را چنــد دقیقــه بــه فکــر 
متعــدد  صحنه هــای  میــان  در  وادارنــد. 
وجــود  شــلوغ،  کات ســین های  و  اکشــن 
ایــن معماهــا باالنــس بســیار خوبــی در 
بــازی ایجــاد می کنــد. در کنــار معماهــا، 
صحنه هــای تعقیــب و گریــز نیــز در بــازی 
کامــل  مــاه  قــرص  وقتــی  دارنــد.  وجــود 
می شــود، بایونتــا می توانــد روی دیوارهــا 
صحنه هــای  بنابرایــن  بــرود.  راه  هــم 
شــدن  جــاری  یــا  ســاختمان ها  تخریــب 
عیــن  در  می تواننــد  خودشــان  الوا، 
معماهــای  جــزو  بــودن،  هیجان انگیــز 
ــد.  ــه حســاب بیاین ــازی ب فیزیکــی خــوب ب
بــازی  در  نیــز  محــدودی  جانبــی  مراحــل 
وجــود دارد کــه تمــام کــردن آن هــا، بــه 
شــما امتیــاز بیشــتری بــرای خریــد اســلحه 
فایت هــای  بــاس  می دهــد.  کمبــو  و 
ــوارد  ــد و در برخــی م ــر تعدادن ــز پ ــازی نی ب

می طلبنــد.  خاصــی  اســتراتژی 
منتشــر   2010 ســال  در  بایونتــا  وقتــی 
شــد، جــزو عناویــن شــاخص در زمینــه ی 
زیبایی هــای بصــری و گرافیکــی بــه شــمار 
در  عنــوان  ایــن  کــردن  بــازی  می رفــت. 
از لطــف  ســال 2020 هنــوز هــم خالــی 

زمانــی  می رســد  نظــر  بــه  امــا  نیســت، 
کــه ســازندگان روی دوقلــوی ایــن بــازی، 
ــا  یعنــی Vanquish صــرف کــرده و آن را ت
جایــی کــه می توانســتند بــه عناویــن نســل 
بایونتــا  روی  کرده انــد،  شــبیه  هشــتمی 
صــرف نکرده انــد. بــازی هنــوز آن حالــت 
ماتــی را دارد کــه نســل قبــل هــم داشــت. 
رنگ بنــدی  صحنه هــا و کیفیــت بافت هــا 
امــا  شــوند،  اصــالح  کمــی  می توانســتند 
تغییــر خاصــی در ایــن زمینه هــا هــم دیــده 
نمی شــود. انیمیشــن ها بســیار دلنشــین 
و خــوب هســتند و تعــدادی از مشــکالت 
مربــوط بــه کنتــرل کــه در نســخه ی اصلــی 
دیــده می شــد حــل شــده اســت. گرچــه 
مشــکل دوربیــن هنــوز پابرجاســت و برخی 
جاهــا می توانــد در گیــم پلــی خلــل ایجــاد 
کنــد. موســیقی بــازی می توانســت از ایــن 
بهتــر باشــد. وقتــی آهنگ هــای ایــن بــازی 
 God of را در کنــار آهنگ هــای حماســی
 Devil May یــا آهنگ هــای پرانــرژی War
Cry قــرار می دهیــد، بایونتــا حــرف زیــادی 
بــرای گفتــن نــدارد. گرچــه بحــث موســیقی 
تــا حــد زیــادی ســلیقه ای اســت، امــا پــس 
از  کــه  چیــزی  تنهــا  شــاید  ســال،  ده  از 
ایــن بــازی یــاد هیچ کــس نمانــده باشــد، 
کــه  امــا همانطــور  اســت.  آن  موســیقی 
باالتــر هــم اشــاره کــردم، صداپیشــگان کار 
خــود را بی نقــص انجــام داده انــد و بخــش 

صداگــذاری بــازی عالیســت.
 Bayonetta روی هــم رفتــه، عنوانــی مانند
احتیاجــی بــه تبلیــغ نــدارد. بــدون شــک 
ــد  ــوان از بهتریــن عناویــن هــک ان ایــن عن
اســلش اســت کــه تــا بــه امــروز ســاخته 
گیمــری  بــرای هــر  آن  تجربــه ی  و  شــده 
کــه بــه ســبک اکشــن یــا هــک انــد اســلش 

عالقــه دارد، جــزو ضروریــات اســت.
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Release Date 
March 11, 2020
Platforms
Microsoft Windows
Xbox One
Developer(s)  
Moon Studios
Publisher)s(
Xbox Game Studios
Genre(s)
Platform-adventure
Metroidvania

آریا مقدم

 ،Ori ماننــد  بازی هایــی  بررســی  در 
نمی تــوان چنــد تــا مشــخصه ی از پیــش 
تعییــن شــده را لیســت کــرد و گفــت 
داســتان بــازی خــوب اســت،  گیــم پلــی 
بــد اســت و موســیقی عالــی کار شــده 
و غیــره و نهایتــاً بــا یــک نمــره پرونــده ی 
بــازی را بســت. بازی هــای این چنینــی، 
ــری هســتند. درســت اســت  ــرات هن اث
ــازی،  ــک ب ــه بررســی هــر بخــش از ی ک
و  نقــد  یــک  از  جدایی ناپذیــر  بخــش 
بررســی کامــل اســت، امــا همیشــه این 
حــس و حــال نهایــی بــازی اســت کــه 
باعــث می شــود تصمیــم بگیریــم یــک 
بــازی را بخریــم یــا نــه و حتــی فراتــر از 
آن، دوســتش داشــته باشــیم یــا نــه. 
 Limbo، Valiant ماننــد  بازی هایــی 

Hearts و Rayman شــاید بازی هــای 
خیلــی خوبــی باشــند، امــا صرفــاً یــک 
گیــم پلــی یــا یــک داســتان خــوب باعــث 
نشــده تــا ایــن بازی هــا مانــدگار شــوند، 
خصلت هــای  از  مجموعــه ای  بلکــه 
منحصربفــرد، خالقیــت و تاثیرگــذاری 
بــاالی آن هــا بــوده کــه چندیــن ســال 
پــس از عرضه شــان، همچنــان همــه 
از آن هــا ســخن می گوینــد. اینکــه یــک 
بــازی روان اجــرا شــود و از نظــر تکنیکی 
بــه  باشــد،  نداشــته  خاصــی  مشــکل 
برنامه نویســان حرفــه ای نیــاز دارد، امــا 
ــد در دل تعــداد  ــازی بتوان اینکــه یــک ب
کنــد،  بــاز  جــا  از مخاطبانــش  زیــادی 
بــاز و خــالق می خواهــد.  یــک ذهــن 
کامــالً  دنیایــی  در  بتوانــد  کــه  ذهنــی 

بــا  واقعیــت،  از  دور  بــه  و  فانتــزی 
شــباهتی  هیــچ  کــه  موجوداتــی 
و  واقعی تریــن  ندارنــد،  انســان  بــه 
انســانی ترین احساســات را بــه تصویــر 
عرضــه ی  شــاهد  ســال  هــر  بکشــد. 
بــازی هســتیم  زیــادی  بســیار  تعــداد 
کــه خیلــی از آن هــا از نظــر تکنیکــی 
چیــزی کــم ندارنــد، امــا شــاید تعــداد 
باشــند  بازی هــا  از  انگشت شــماری 
می آینــد.  چشــم  بــه   Ori ماننــد  کــه 
بازی هــای دوبعــدی فراوانــی هــر ســال 
از آن هــا  ســاخته می شــوند و خیلــی 
ایــن  در  و  هســتند  مکــررات  تکــرار 
Ori هســتند  میــان بازی هایــی ماننــد 

می درخشــند.  و  می آینــد  کــه 

Ori and the Will of the Wisps
تابلوی نقاشی

91
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



ســال 2015 از بهتریــن ســال های 
بازی هــای  بــرای  گذشــته  دهــه ی 
اســت  کافــی  بــود.  کامپیوتــری 
اینترنــت  در  کوتــاه  ســرچ  یــک 
چنــد  ببینیــد  تــا  باشــید  داشــته 
عنــوان AAA در ایــن ســال پشــت 
بودنــد.  شــده  ردیــف  هــم  ســر 
ماننــد  بازی هایــی  وقتــی  طبیعتــاً 
 Bloodborne و   The Witcher 3
می شــوند،  عرضــه  ســال  یــک  در 
بازیبــازان روی ایــن عناویــن تمرکــز 
ــد. امــا چیــزی کــه  بیشــتری می کنن
در ایــن ســال بســیار جالــب بــود، 
توجــه تعــداد زیــادی از بازیبــازان 
و منتقدیــن بــه آی پــی جدیــدی بــه 
 Ori and the Blind Forest نــام 
غول هــای  کــه  ســالی  در  بــود. 
ســر  پشــت  داشــتند  بازی ســازی 
می کردنــد،  تولیــد  شــاهکار  هــم 
یــک آی پــی جدیــد از اســتودیویی 
هــم  خیلــی  روزهــا  آن  در  کــه 
ــی  ــان موفقیت ــه چن ــود ب مشــهور نب
پنــج  در  کــه  کــرد  پیــدا  دســت 
Ori بعــدی را  ســال آینــده، همــه 
 Ori and می خواســتند. چیــزی کــه
the Blind Forest را بــه ایــن درجــه 
متفــاوت  رســاند،  محبوبیــت  از 
عمیــق،  داســتان  بــود.  آن  بــودن 
زیبــا،  بی نهایــت  هنــری  طراحــی 
موســیقی  تاثیرگــذار و پلتفرمینــگ 
نــرم و روان بــازی همگــی دســت 
بــه دســت هــم داده بودنــد تــا یکــی 
از یونیک تریــن بازی هــای آن ســال 
را خلــق شــود و ایــن اتفــاق هــم 
افتــاد. اکنــون اســتودیوی ســازنده ی 
از  بعــد   ،Moon Studios بــازی، 
پنــج ســال آمــده تــا بــار دیگــر نشــان 
هنــر  یــک  ســاختن  بــازی  دهــد 
اســت، نــه صرفــاً یــک تجــارت. در 
 Ori ادامــه ی مقالــه، می خواهیــم 
را   and the Will of the Wisps
مــورد بررســی قــرار دهیــم و ببینیــم 
پــس از پنــج ســال، ایــن فرنچایــز 
ــه  ــی ب دوست داشــتنی چــه تغییرات

خــود دیــده اســت. 

92
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



در مــورد بازی هــای مثــل Ori ســوال اصلــی 
ایــن نیســت کــه چــه چیزهایــی بایــد تغییــر 
 Ori and کننــد تــا بــازی بهتــر شــود، چــون
ــازی فوق العــاده  the Blind Forest یــک ب
ــادی وجــود نداشــت  ــز زی ــاً چی ــود و واقع ب
بهبــود  را  آن  بخواهنــد  ســازندگان  کــه 
کــه  اینجاســت  ســوال  بلکــه  ببخشــند، 
از  را  پــا  می تواننــد  چگونــه  ســازندگان 
فراتــر  هــم  ســاخته اند  کــه  شــاهکاری 
کننــد.  تولیــد  بهتــری  بــازی  و  بگذارنــد 
ــدا ایــن موضــوع  درســت اســت کــه در ابت
بــه نظــر می رســد، امــا  کمــی غیرممکــن 
کــرده  خلــق  عنوانــی   Moon Studios
 Ori and the Blind کــه حتــی بیشــتر از
کل  در  بــرد.  خواهــد  را  دلتــان   Forest
یــک  دنبالــه ی  کــردن  بهتــر  بــرای  راه  دو 
کــردن  تمرکــز  اولــی  دارد:  وجــود  بــازی 
بــازی  کــه مخاطبــان  مثبتــی  نــکات  روی 
و  داشــتند  دوســت  قبلــی  نســخه ی  در 
ــز  ــکات، دومــی تمرک ــن ن ــردن ای ــر ک قوی ت
کــردن روی نــکات منفــی و رفــع آن هــا و در 
عیــن حــال حفــظ کــردن نــکات مثبــت. در 
 Ori and the Blind مــورد عنوانــی ماننــد
وجــود  زیــادی  منفــی  نــکات   ،Forest
آن  بخواهنــد  ســازندگان  کــه  نداشــتند 
را حــل کننــد، امــا بــا قاطعیــت می تــوان 
نــکات مثبــت در نســخه ی جدیــد  گفــت 
نــکات مثبــت قبلــی  و  برابــر شــده   چنــد 
بــا  باقــی مانده انــد.  قــوت خــود  بــه  نیــز 
کامــالً  نمی توانــد  عنوانــی  هیــچ  اینکــه 
 Ori and the Will امــا  باشــد،  بی نقــص 
کــه  اســت  عناوینــی  از   of the Wisps
نقــص«  »بــی  واژه ی  بــه  نزدیــک  بســیار 
در  بزرگــی  ایــراد  هیــچ  می کنــد.  حرکــت 
بــازی نمی تــوان پیــدا کــرد کــه لــذت بــازی 
را از شــما بگیــرد و حتــی اشــکاالت فنــی 
بــازی نیــز در مقابــل  بــه اجــرای  مربــوط 
بــه  خیلــی  آن،  بی شــمار  زیبایی هــای 
چشــم نمی آینــد. امــا پــس از ایــن همــه 
تعریــف، حتمــاً ایــن ســوال در ذهــن شــما 
 Ori and the ایجــاد شــده کــه نقــاط قــوت

Will of the Wisps کدام هــا هســتند کــه 
این قــدر دارم از آن هــا برایتــان می گویــم. 
همــه ی  کــه  اســت  ایــن  کوتــاه  جــواب 
ــازی، از داســتان گرفتــه تــا گیــم  جوانــب ب
پلــی و طراحــی هنــری جــزو نقــاط قــوت 
بــازی هســتند. امــا بیاییــد بررســی کنیــم 
ــه  و ببینیــم هــر یــک از ایــن عوامــل چگون
 Ori and the نقــش خــود را ایفــا کــرده و
Will of the Wisps را بــه یــک شــاهکار 

می کننــد. تبدیــل 
از داســتان شــروع کنیــم. هنگامــی  اول 
عرضــه   Ori and the Blind Forest کــه 
زیبایــش  داســتان  بــا  توانســت  شــد، 
آن  در  را  احساســات  عمیق تریــن  کــه 
از  خیلــی  قلــب  می کشــید،  تصویــر  بــه 
 Ori and the کنــد.  را تســخیر  بازیبــازان 
از وقایــع  پــس  نیــز   Will of the Wisps
بــازی قبلــی اتفــاق می افتــد و راوی بــازی، 
روشــنایی،  تاریکــی،  از  مملــو  داســتانی 
غــم، امیــد و دوســتی را روایــت می کنــد 
کــه از ابتــدا تــا انتهــای بــازی خــواه ناخــواه 
آخریــن  می گــذارد.  شــما  روی  را  اثــرش 
فرزنــد Kuro کــه دختــری بــه نــام Ku اســت 
بــه دنیــا می آیــد. Ku بال هــای ضعیــف و 
پــرواز  نمی توانــد  و  دارد  آســیب دیده ای 
تــا  می کنــد  کمــک  او  بــه    Gumo کنــد. 
نیــز   Ku پیــدا کننــد و بهبــود  بال هایــش 
بتوانــد ماننــد پرنــدگان دیگــر پــر بزنــد و 
پــرواز کنــد. پــس از اینکــه Ku قــدرت خــود 
را بــاز می یابــد، او و اوری بــه جنگل هــای 
نیــوان )Neiwan(  می رونــد، امــا طوفانــی 
ســهمگین می آیــد و Ku و اوری را از هــم 
نقطــه  ایــن  از  داســتان  می کنــد.  جــدا 
دنبــال  قبــل  از  تاریک تــر  و  جدی تــر 
 Ori and the Will of the می شود. در کل
Wisps اتمســفر تاریک تــر و غمناک تــری 
 Ori and نســبت بــه بــازی قبلــی دارد. در
the Blind Forest نیــز شــاهد صحنه هــای 
غم انگیــزی بودیــم، امــا احساســاتی کــه در 
ایــن نســخه بــه تصویــر کشــیده می شــوند، 
کلــی  تِــم  می کننــد.  نفــوذ  بیشــتر  کمــی 
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روشــنایی،  و  تاریکــی  دربــاره ی  داســتان 
خــوب و بــد اســت، امــا ایــن موضــوع اصــالً 
کلیشــه ای بــه تصویــر کشــیده نمی شــود 
و اتفاقــاً رویکــرد جالبــی کــه نویســندگان 
بــازی  موضــوع  گرفته انــد،  پیــش  بــازی 
نیــز کــرده  نــوع خــود منحصربفــرد  را در 
یــک  در  همــواره   Ori ســازندگان  اســت. 
بــدون  اینکــه  چیــز اســتاد بوده انــد و آن 
را  احساســات  از  موجــی  کلمــات،  بیــان 
یک جــا بــه مخاطــب انتقــال دهنــد. همیــن 
 Ori and چیزهاســت کــه باعــث می شــود
the Will of the Wisps، صرفــاً یــک بــازی 
نباشــد،  ســرگرمی  ســاعت  چنــد  بــرای 
بلکــه ماننــد اثــری هنــری شــما را مســخ 
دربــاره ی  زیــادی  بحث هــای  البتــه  کنــد. 
 Ori and the Blind Forest اینکــه 
داســتان قوی تــر و تاثیرگذارتــری داشــت 
بــازی  بــه  مربــوط  کامیونیتی هــای  در 
داســتان  کل  در  امــا  می شــود،  شــنیده 
نیــز   Ori and the Will of the Wisps
بســیار زیباســت و نمی تــوان بــه آن خــرده 
گرفــت. گرافیــک زیبــا و موســیقی به جــای 
بــازی نیــز کــه در ادامــه ی متــن بیشــتر بــه 
آن خواهیــم پرداخــت، کامــالً بــه داســتان 
و  می کننــد  کمــک  آن  احســاس  سراســر 
ــد. نقــش بســزایی در تاثیرگــذاری آن دارن

 Ori and the Will of the Wisps گیم پلی
را می تــوان در ســه بخــش بررســی کــرد. 
بخــش اول کــه پایــه و اســاس بــازی  قبلــی 
را تشــکیل مــی داد و هنــوز هــم بخــش 
عظیمــی از گیــم پلــی را صــرف آن خواهیــد 
 Ori and the کــرد پلتفرمینــگ اســت. در
پلتفرمینــگ  یــک  شــاهد   Blind Forest
روان و نــرم بودیــم کــه حتــی بعــداً تعــداد 
نیــز  ســبک  هــم  بازی هــای  از  زیــادی 
نســخه ی  در  کردنــد.  الگوبــرداری  آن  از 
جدیــد، پلتفرمینــگ حتــی از بــازی قبلــی 
نیــز لذت بخش تــر شــده اســت. حــرکات 
کاراکترهــا آن قــدر نرم انــد کــه واقعــاً چشــم 
آدم را نــوازش می دهنــد. بعضــی وقت هــا 
پلتفرمینــگ بــازی ممکــن اســت شــبیه بــه 
عناوینــی ماننــد Super Meat Boy شــود؛ 
همان قــدر ســخت و لذت بخــش. اکنــون 
کــه صحبــت از ســختی شــد، بایــد بگویــم 
بــازی   Ori and the Will of the Wisps
برانگیــز و ســختی اســت. حتــی  چالــش 
ایــن  از مراحــل  ممکــن اســت در برخــی 
ــار  ــن ب ــه قــدری باشــد کــه چندی ســختی ب
ببازیــد و حوصله تــان ســر رود. امــا کســانی 
انتظــار  احتمــاالً  Ori می آینــد  ســراغ  کــه 
یــک بــازی چالــش برانگیــز را نیــز دارنــد، 
موضــوع  ایــن  بــه  نمی تــوان  بنابرایــن 
زیــاد خــرده گرفــت. نســخه ی دوم کمــی 
خطی تــر از بــازی قبلــی دنبــال می شــود. 
مترویدوانیــای  یــک  بــا  همچنــان  البتــه 
چیــز  کلــی  کــه  هســتیم  طــرف  مــدرن 
وجــود  آن  در  یافتــن  و  جســتجو  بــرای 
دارد، امــا ایــن موضــوع کمــی محدودتــر 
بــازی قبلــی شــده اســت. در عــوض،  از 
و  گوشــه  در  جانبــی  ماموریــت  تعــدادی 
کنــار بــازی وجــود دارد کــه می توانیــد در 
دهیــد.  انجــام  را  آن هــا  مراحــل  میــان 

کســانی کــه عاشــق دنیــای Ori هســتند، 
را  بیشــتری  ســاعات  اینکــه  بــرای  صرفــاً 
در بــازی ســپری کننــد ایــن ماموریت هــا 
را انجــام خواهنــد داد، امــا افــرادی هــم 
کــه فقــط عالقــه دارنــد داســتان بــازی را 
بــه پایــان برســانند، می تواننــد از برخــی از 
ایــن ماموریت هــای جانبــی بــرای کســب 
اســتفاده  خــود  کاراکتــر  ارتقــاء  و  امتیــاز 
کننــد. برخــی از قابلیت هایــی کــه کســب 
ــه  ــازی ب ــه شــدت در ادامــه ی ب ــد ب می کنی
کمک تــان خواهنــد آمــد، بنابرایــن شــاید 
ایــن  بیشــتر روی  کــه  نباشــد  بــدی  فکــر 

بــاز کنیــد. ماموریت هــا حســاب 
 Ori and the Will ،امــا بــه جــز پلتفرمینــگ
قبلــی،  بــازی  خــالف  بــر   of the Wisps
ــرده  ــاز ک ــارزات حســاب ب حســابی روی مب
 Ori and the Blind Forest در  اســت. 
پلتفرمینــگ بخــش غالــب بــازی بــود و خبــر 
ــن نســخه،  ــود. در ای ــارزه نب ــی از مب چندان
دشــمنان  بــا  می توانیــد  تنهــا  نــه  شــما 
کوچــک و بــزرگ خــود مبــارزه کنیــد، بلکــه 
بــرای ایــن کار کلکســیون قابــل توجهــی 
داریــد.  اختیــار  در  نیــز  را  ســالح ها  از 
خــود بــازی در ابتــدا یــک شمشــیر و یــک 
می دهــد.  قــرار  شــما  اختیــار  در  کمــان 
این هــا ســالح های پایــه ای شــما هســتند. 
غریــب  و  عجیــب  کمــی  شــاید  ابتــدا  در 
دشــمنان  بــا   Ori در  کــه  بیایــد  نظــر  بــه 
می بینیــد  وقتــی  امــا  کنیــد،  مبــارزه 
پلتفرمینــگ  ماننــد  نیــز  مبــارزات  بخــش 
فوق العــاده کار شــده اســت، عاشــق آن 
ــم می بینیــد اصــالً دلتــان  می شــوید. کم ک
نمی خواهــد بــه زمیــن فــرود بیاییــد و فقــط 
در هــوا مشــغول پریــدن، جاخالــی دادن و 
مبــارزه بــا دشــمنان هســتید. ســالح های 
دیگــری ماننــد یــک پُتــک ســنگین در بــازی 
آن هــا  خودتــان  می توانیــد  کــه  هســتند 
نــه  ســالح ها،  ایــن  خریــد  بخریــد.  را 
فقــط در مبــارزه بــا دشــمن ها، بلکــه در 
ــد  ــز می توانن ــازی نی پیشــروی در مراحــل ب
مثــال همــان  بــرای  باشــند.  کمک کننــده 
می توانــد  بــردم،  نــام  آن  از  کــه  پتکــی 
بــرای شکســتن برخــی موانــع بــه کار رود 
ــد. بخــش  و پیشــروی شــما را آســان تر کن
بــازی هــر کــدام  مبــارزات و پلتفرمینــگ 
ــا  ــی ب ــا وقت ــی هســتند، ام ــی عال ــه تنهای ب
 Ori and هــم ترکیــب می شــوند، تجربــه ی
از  یکــی  بــه  را   the Will of the Wisps
بهتریــن تجربیــات شــما تبدیــل می کننــد. 
ایــن موضــوع بــه خصــوص در مبــارزه بــا 
باس هــای بــازی بــه چشــم می خــورد کــه 
نیســتید.  ثابــت  هــم  لحظــه  یــک  شــما 
جــذاب  شــدت  بــه  نیــز  بــازی  باس هــای 
ــا  ســاخته شــده اند و هــر کــدام از آن هــا ب
توجــه بــه تــم مرحلــه، طراحــی خــاص خود 
را دارنــد. شکســت دادن هــر بــاس، قلــق 
از  قبــل  اســت  ممکــن  کــه  دارد  خاصــی 
پیــدا کــردن آن قلــق چندیــن بــار بمیریــد. 
 Ori and the Will of ،بــاز هــم می گویــم
ــازی ســاده ای نیســت، گــول  the Wisps ب

ظاهــر آن را نخوریــد!
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بخــش آخــر از ســه بخشــی کــه گفتم، 
معماهــای بــازی هســتند کــه در ایــن 
ســخت تر  گاهــی  و  بیشــتر  نســخه 
واقعــاً  معماهــا  از  برخــی  شــده اند. 
چالــش برانگیزنــد و بــه کشــیدن یــک 
شــدن  بــاز  و  نقطــه  ایــن  در  اهــرم 
محــدود  دیگــر  نقطــه ای  در  در  یــک 
کــردن  حــل  از  پــس  نمی شــوند. 
برخــی از ایــن معماهــا بــه خودتــان 
طراحــی  کــرد!  خواهیــد  افتخــار 
ــدارد.  ــوان حــرف ن ــن عن ــه در ای مرحل
چک پوینت هــا همگــی در جایــی کــه 
بایــد باشــند قــرار دارنــد و ســکوبازی 
معماهــای  اســت.  اســتاندارد  کامــالً 
بــازی چالــش معقولــی برایتــان ایجــاد 
بــه  فقــط  نیــز  مبــارزات  و  می کننــد 
ــه نظــر  ــا ب ــد. ام ــازی می افزاین ــذت ب ل
می رســد یــک چیــز اساســی را از قلــم 
انداخته ایــم. طراحــی هنــری بی نظیــر 

بــازی!
بگوییــم  اگــر  نباشــد  اغــراق  شــاید 
وجــود  انگشت شــماری  بازی هــای 
باشــند.  زیبــا   Ori ماننــد  کــه  دارنــد 

امــروز  بــه  تــا  زیــادی  بازی هــای  
ــه ســبک گرافیکــی  ــد ک ــالش کرده ان ت
Ori را الگوبــرداری کننــد، امــا وقتــی 
Ori and the Will of the Wisps را 
می شــوید  متوجــه  می کنیــد،  بــازی 
کــه  اســت   Moon Studios فقــط 
می توانــد ایــن تابلــوی نقاشــی را بــه 
ایــن زیبایــی خلــق کنــد. تنــوع مراحــل 
بــه شــدت باالســت و هــر یــک از ایــن 
حالــت  بی نقص تریــن  در  مراحــل 
خــود ســاخته شــده اند. انیمیشــن ها 
هــر  رنگ بنــدی  و  هســتند  نــرم 
فقــط  کــه  زیباســت  آن قــدر  صحنــه 
ــازی را متوقــف کــرده و  می خواهیــد ب
بــه صفحــه ی نمایشــگر خیــره شــوید. 
بلکــه  بصــری،  طراحــی  تنهــا  نــه 
و صداگــذاری محیــط  طراحــی صــدا 
از  شــده اند.  خلــق  پرجزئیــات  نیــز 
موســیقی بــازی نیــز هــر چــه بگوییــم 
کــم گفته ایــم. همــه چیــز جمــع شــده 
 Ori and the Will of the اســت تــا
Wisps یــک شــاهکار و یکــی از آثــار 

باشــد.   2020 فراموش نشــدنی 

از آن رنــج  بــازی  تنهــا مشــکلی کــه 
تصویــری  باگ هــای  برخــی  می بــرد، 
بــه پرفورمنــس  و مشــکالت مربــوط 
بــه  تــا  ســازندگان  البتــه  کــه    اســت 
حــال ســعی کرده انــد بــا چنــد آپدیــت 
ایــن مشــکل را کاهــش دهنــد. امــا 
حســاس  صحنه هــای  برخــی  در 
قبیــل  از  مشــکالتی  پلتفرمینــگ، 
ــد باعــث  ــر می توان ــز شــدن تصوی فری
بازیبــاز  باخــت  و  شــدن  ســردرگم 
شــود. بــه جــز ایــن، اوری تقریبــاً هیــچ 

نــدارد.  دیگــری  ایــراد 
می رســد  نظــر  بــه  رفتــه،  هــم  روی 
اســتودیوی Moon را نیــز بایــد جــزو 
فقــط  کــه  بدانیــم  اســتودیوهایی 
 Ori .بلدنــد بــازی خــوب تولیــد کننــد
and the Will of the Wisps بــدون 
شــک از بهترین هــای 2020 و حتــی 
تاریــخ  دوبعــدی  بازی هــای  بهتریــن  
خواهــد بــود و تجربــه ی آن بــه هــر 

می شــود. توصیــه  فــردی 

پلتفرمینگ نرم و روان
مبارزات جذاب و لذت بخش

طراحی هنری مسخ کننده
موسیقی زیبا

معماهای چالش برانگیز 

برخی مشکالت مربوط به اجرای بازی.
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Release Date 
May 8, 2018
Platforms
Microsoft Windows
Linux
macOS
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Josh Sawyer
Publisher)s(
Versus Evil
Genre(s)
Role-playing

مصطفی زاهدی

در کنــار نقــش آفرینــی هــای بــزرگ 
 Dragon و اســم و رســم داری ماننــد
 Age, The Elder Scrolls, Witcher
و عناویــن مشــابه دیگــر، بعضــا شــاهد 
نقــش آفرینــی هــای متفاوت هســتیم 
کــه بســیار بــه نقــش آفرینــی هــای 
کالســیک نزدیــک ترنــد و المــان هــای 
ــدک  ــا خــود ی ــن را ب ــن دســته عناوی ای
مــی کشــند. بازیهــای نقــش آفرینــی 
کــه غالبــاً از زاویــه دوربیــن ایزومتریــک 
در  اســتراتژی  آنهــا  در  و  برخوردارنــد 
نبــرد هــا، مهــم تریــن رکــن  هنــگام 

شــود.  مــی  محســوب  پلــی  گیــم 
روایــت داســتان دیالــوگ محــور اســت 
 Companion و ارتبــاط بــا همراهــان و
هــا بســیار عمیــق و چنــد الیــه طراحــی 
شــده اســت. از جملــه معــروف تریــن 
و برجســته تریــن عناویــن ایــن ســبک 
 Diablo و   Divinity Origin بــه  بایــد 
ــه ســراغ  اشــاره کــرد. امــا در ادامــه، ب
ــم کــه  ــه ای ــی رفت نقــد و بررســی عنوان
نقــش  بیــن  در  اســت  ممکــن  ابتــدا 
کمتــر  نامــش  بــزرگ  هــای  آفرینــی 
بــه گــوش رســد، امــا در اصــل یکــی 

از برتریــن نقــش آفرینــی هــای نســل 
عنــوان  رود.  مــی  بــه شــمار  هشــتم 
.Pillars of Eternity: Deadfire

)در ادامــه بــه نقــد و بررســی نســخه 
کــه  پردازیــم  مــی  عنــوان  ایــن   PS4
الحاقــی  هــای  بســته  تمامــی  دارای 
یکجاســت  صــورت  بــه  شــده  عرضــه 
و همچنیــن امــکان انتخــاب بیــن دو 
حالــت نبــرد همزمــان و نوبتــی را در 

اختیــار مخاطبــان قــرار مــی دهــد

Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition
یک نقش آفرینی دلپذیر 
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داســتان و اتفاقــات نســخه دوم کامــال 
بــا اتفاقــات نســخه اول گــره خــورده 
دوم،  نســخه  در  عجیــن هســتند.  و 
 Watcher کنتــرل  دوبــاره  بازیبــازان 
of Caed Nua را برعهــده مــی گیرنــد. 
ایــن بــار بــه ســبب بیمــاری و طاعونــی 
 Hollowborn نــام  بــه  وحشــتناک 
Crisis, کــودکان مختلفــی در سرتاســر 
Eora بــدون روح متولــد میشــوند. در 
همیــن حیــن شــخصیت اصلــی خــواه 
ناخــواه درگیــر کشــمکش هــای میــان 
ایــن  رأس  در  و  شــود  مــی  خدایــان 
هــای  ویژگــی  و  اهــداف  بــا  خدایــان 
هســتیم   Eothas شــاهد  مختلــف، 
کــه آنتاگونیســت بــازی نیــز بــه شــمار 
مــی آیــد. در واقــع داســتان بــازی خــود 
از خــط هــای داســتانی کوچــک تــری 
تشــکیل شــده کــه هــر کــدام از آنهــا 
ــه هــا و اتفاقــات  شــرایط، پیــش زمین
هســتند.  دارا  را  خــود  منحصربفــرد 
بــا   Obsidian اســتودیو  واقــع  در 
متعــدد  داســتانی  هــای  خــط  خلــق 
و بعضــا مشــترک، ایــن امــکان را در 
ــا  ــرار داده اســت ت ــازان ق ــار بازیب اختی
مفهــوم  ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه 
آن  از  و  کننــد  درک  را  ماجراجویــی 
لــذت ببرنــد. یکــی از ایــن روش هــای 
تجربــه ماجراجویــی بــه بهتریــن شــکل 
تــک  بــاالی  بســیار  اهمیــت  ممکــن، 
تــک تصمیماتــی اســت کــه در طــول 
کمــک  از  کنیــد.  مــی  اتخــاذ  بــازی 
کــردن بــه همراهــان گرفتــه تــا گرفتــن 
جنــاح هنــگام درگیــری هــای نــژادی 
و هــر  Eora, هــر تصمیــم  ســرزمین 
اقــدام شــما، چــه در ابعــاد کوچــک و 
 Pillars چــه در ایعــاد بــزرگ، دنیــای
of Eternity را شــکل مــی دهــد. بــه 
بــازی،  دنیــای  بــاالی  لطــف وســعت 
گــروه هــای  اقســام  و  انــواع  شــاهد 
مختلــف و نــژاد هــای گوناگــون نیــز 
ــروه  ــن ک ــع ای ــرا مناف ــه اکث هســتیم ک
و  اســت  تضــاد  در  یکدیگــر  بــا  هــا 
نقــش  تمامــی  ماننــد  بــه  بنابرایــن 
آفرینــی هــای دیگــر، نمــی تــوان همــه 
را راضــی نگــه داشــت و هــر انتخابــی، 
بایــد  کل  در  دارد.  را  خــود  عواقــب 
بگویــم بــه لطــف عمــق بــاالی خطــوط 
داســتانی، پرداخــت جــذاب و چندالیــه 
اکثــر شــخصیت هــای فرعــی یــا همــراه 
و همچنیــن Plot Twist هــای گاه و 
عملکــرد  داســتانی  لحــاظ  از  بیــگاه، 
العــاده  فــوق   Pillars of Eternity 2
بــوده اســت و بــا تجربــه بــازی، کــه 
بــه  ســاعت  چهــل  تــا  ســی  حداقــل 
طــول مــی انجامــد، بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن طعــم نقــش آفرینــی کالســیک 
بــا المــان هــای داســتانی را خواهیــد 

چشــید.
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بگویــم  بایــد  گرافیکــی  لحــاظ  از 
بــاالی  مهــارت   ،Obsidian اســتودیو 
ــا تنــوع  خــود در خلــق محیــط هایــی ب
ظاهــری بــاال، طیــف رنــگ فــوق العــاده 
و عمــق زیــاد را در عناویــن مختلــف 
بــه رخ کشــیده اســت. عنــوان  خــود 
Outer Wilds یکــی از بهتریــن مثــال 
بــازی  اســت.  زمینــه  ایــن  در  هــا 
 Pillars of Eternity 2:Deadfire
نیــز یکــی دیگــر از آثــاری اســت کــه 
العــاده  فــوق  مهــارت   Obsidian
ــری  ــه طراحــی هن ــاالی خــود در زمین ب
خلــق  از  اســت.  کشــیده  رخ  بــه  را 
گرفتــه،  سرســبز  و  جنگلــی  مناظــر 
اتــش  مناطــق  و  رنگارنــگ  جزایــر  تــا 
فشــانی و ســیاهچال هــای مخــوف، 
هــای  لوکیشــن  و  هــا  محیــط  تنــوع 
بــازی فــوق العــاده اســت و از طــرف 
بــاالی  بــه لطــف طیــف رنــگ  دیگــر، 
بــه کار رفتــه، ایــن محیــط هــا کامــال از 
ــن  ــه ای ــا ب ــز هســتند ت همدیگــر متمای
ترتیــب حــس خســتگی و یکنواختــی 
هنــگام انجــام مراحــل فرعــی و گشــت 

ایجــاد نشــود. بــازی  و گــذار در 
و امــا گیــم پلــی بــازی جایــی اســت 
رســد.  مــی  خــود  اوج  بــه  بــازی  کــه 
در همیــن ابتــدا بایــد بگویــم یکــی از 
تفــاوت هــای نســخه PS4 بــا نســخه 
همــان  از  کــه  اســت  ایــن  در   ,PC
ابتــدای بــازی ایــن امــکان بــه مخاطــب 
داده مــی شــود کــه از بیــن دو حالــت 
نبــرد همزمــان یــا همــان Real Time و 
نبــرد نوبتــی و Turn Based, یــک مــورد 
ــت  ــن انتخــاب حال ــد. ای را انتخــاب کن
کل نبــرد هــای بــازی را مشــخص مــی 
نوبتــی  مبــارزات  انتخــاب  بــا  ســازد. 
بــازی کمــی هیجــان و ســختی کمتــری 
خواهــد داشــت و در عــوض کنتــرل و 
پیشــروی آســان تــر مــی گــردد. امــا 
یــا همــان  نبــرد همزمــان  در حالــت 
معمولــی، بــازی بیشــترین چالــش و 
ســختی را داراســت و البتــه بــه همــان 
میــزان هیجــان و اســترس مبــارزات 
ــاال مــی رود.  ــز ب ــازی نی ــرد هــای ب و نب
نیــز   Real Time حالــت  در  البتــه 
امــکان توقــف بــازی و تحلیــل شــرایط 
و اتفاقــات وجــود دارد کــه مکانیزمــی 
آیــد،  مــی  بــه شــمار  کارآمــد  بســیار 
ســخت  هــای  نبــرد  در  خصوصــا 
مــورد  در  تــر.  برانگیــز  چالــش  و  تــر 
خــود گیــم پلــی بایــد بگویــم هماننــد 
ایزومتریــک  هــای  آفرینــی  نقــش 
و  کالس  انتخــاب  امــکان  دیگــر، 
شــاخه  در  ارتقــاء  زیــرکالس،  حتــی 
تعــداد  از  اســتفاده  مختلــف،  هــای 
فــوق العــاده قابــل توحهــی قابلیــت 
هجومــی و تدافعــی و مــوارد مشــابه 
دیگــر وجــود دارد. همچنین همراهان 
شــما نیــز بــر اســاس شــخصیت هــای 
و  قــوت  نقــاط  شــده،  انتخــاب 
ضعــف و فنــون و حــرکات مختــص 

99
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



گیــم  کل  در  هســتند.  دارا  را  خــود 
اســتاندارد  ســطح  کامــال  بــازی  پلــی 
را برخــوردار اســت و بــه لطــف عمــق 
و  هــا  مهــارت  بــاالی  العــاده  فــوق 
ارتقــاء شــخصیت و همچنیــن تعــداد 
بســیار زیــاد Ability هــای بــازی، گیــم 
برانگیــز  چالــش  عمیــق،  بــازی  پلــی 
و فــوق العــاده لــذت بخــش اســت. 
البتــه بایــد بگویــم انــوع و کمیــت زیــاد 
مهــارت هــا و قابلیــت هــای موجــود 
بــه ماننــد شمشــیر  بــازی، بعضــا  در 
دو لبــه نیــز عمــل کــرده چــرا کــه بــرای 
افــرادی  آن دســته  و  کار  تــازه  افــراد 
هــای  بــازی  از  زیــادی  شــناخت  کــه 
قابلیــت  و  هــا  منــو  ندارنــد،  مشــابه 
خواهنــد  کننــده  گیــج  متعــدد  هــای 
در  بازیبــازان  برخــی  احتمــاال  و  بــود 
و  هــا  مهــارت  عظیــم  خیــل  میــان 
ــت هــا دچــار ســردرگمی شــوند.  قابلی
بــازی  هــای  منــو  کمــی  اگــر  شــاید 
ایــن  داشــتند  تــری  ســاده  ســاختار 
مشــکل مــی توانســت کمتــر بــه چشــم 

آیــد. البتــه ایــن مســأله را نمــی تــوان 
نقطــه ضعفــی بــزرگ برشــمرد چــرا کــه 
فــارغ از ایــن مســأله، گیــم پلــی بــازی 
همچنــان فــوق العــاده ســرگرم کننــده 

و لــذت بخــش اســت.
امــا بایــد بگویــم تمامــی ایــن ویژگیهــای 
ــازی در ابعــاد  ــاالی ب جــذاب و عمــق ب
پــی  در  نیــز  ای  هزینــه  مختلــف، 
داشــته کــه آن هزینــه، لودینــگ هــای 
ــگام ورود  ــازی هن ــی ب متعــدد و طوالن
بــه مناطــق جدیــد یــا مــوارد مشــابه 
اســت. ایــن لودینــگ هــا چیــزی بیــن 
35 تــا 45 ثانیــه بــه طــول مــی انجامــد 
لودینــگ  تعــداد  کــه  آنجایــی  از  کــه 
اســت،  پرشــمار  متاســفانه  نیــز  هــا 
ایــن مســأله هــم ریتــم بــازی را کنــد 
ســاخته و هــم کمــی باعــث ناراحتــی 
مخاطبــان مــی شــود. در واقــع بایــد 
گفــت لودینــگ هــای متعــدد و طوالنی 
مهــم تریــن مشــکل بخــش گیــم پلــی 
و وجــه ســرگرمی بــازی بــه شــمار مــی 

ــد. آین

داستانی جذاب، چندالیه با خطوط داستانی سرگرم کننده
پرداخت مناسب شخصیت های همراه یا فرعی

گرافیک هنری چشم نواز
گیم پلی و مبارزات فوق العاده جذاب و سرگرم کننده هستند

عمق باالی مبارزات و المان های نقش آفرینی

لودینگ های طوالنی و متعدد
منو ها و رابط کاربری بازی می توانستند کمی 

ساده تر طراحی شوند

8.7

+-

Pillars of اگــر دنبــال تجربــه ای کالســیک، بــا المــان هــای عمیــق  تجربــه  در  گردیــد،  مــی  آفرینــی  ــق باشــیم. چندالیــه، هــر کــدام دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا هنــری چشــم نــواز و گیــم پلــی فــوق العــاده عمیــق و جــذاب، پرداخــت فــوق العــاده شــخصیت هــا، گرافیــک ایزومتریک در نســل هشــتم به شــمار می آید. داســتان یکــی از برتریــن و برجســته تریــن عناویــن نقــش آفرینــی Eternity 2:Deadfire شــک نکنیــد چــرا کــه ایــن عنــوان نقــش  ــی و عمی ــاده غن ــوق الع ــه اگــر مشــکالت کوچکــی ماننــد لودینــگ هــای طوالنــی شــاهد تجربــه ای ف ــوان مــی توانســت یــک تحرب ــود، ایــن عن بــه نقــش آفرینــی هــای بــی نظیــر باشــد. بــا ایــن وجــود، تجربــه ایــن عنــوان بــه و متعــدد نب بــرای عالقــه منــدان  ــه فــوق العــاده ای اســت.شــدت  کالســیک و ایزومتریــک گزین

نتیجه گیری
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Release Date 
April 23, 2019
Platforms
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Google Stadia
Developer(s) 
NetherRealm Studios
Publisher)s(
Warner Bros. Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Fighting

سعید آقابابایی

 Journey to the Savage Planet   
شــخص  اول  ماجرایــی  اکشــن  یــک 
خــوش  بصــری  اســتایل  بــا  فضایــی 
آب و رنــگ و جــذاب اســت کــه توســط 
شــده  ســاخته   Typhoon Studios
مثــل  بزرگــی  ناشــر  توســط  و  اســت 
Games ۵۰۵ که انتشــار عنوانی مثل 
Control را برعهــده داشــته اســت، در 
تاریــخ ۲۸ ژانویــه ۲۰۲۰ بــرای پلتفــرم 
ایکــس  و   ۴ استیشــن  پلــی  هــای 
رایانــه هــای شــخصی  باکــس وان و 
شــامل  آن  تجربــه  گردیــد.  منتشــر 
ماجراجویــی در ســیارات و مبــارزه بــا 
هیوالهــای گوناگــون و تحقیــق و .... 
ــی در یــک  ــه طــور کل ــه ب مــی باشــد ک
دارد.  قــرار  متروئیدوانیایــی  قالــب 
ایــن  ابتــدای  در  و  طــور خالصــه  بــه 
 Journey to the مــورد  در  مطلــب، 
Savage Planet بایــد بگویــم عنوانــی 
اســت کــه بــا وجــود نقــص هایــی کــه 

بــرای آن مقــداری وقــت  دارد وقتــی 
ــه ماجراجویــی در  ــد و شــروع ب بگذاری
دنیــای بــازی کنیــد، دیگــر بــه دلیــل 
سیســتم جــذاب و اعتیــاد آور گشــت 
و گــذار و اکتشــاف در بــازی و حالــت 
متروئیدوانیایــی کــه گیــم پلــی بــازی 
دارد نمــی توانیــد از آن دل بکنیــد و بــه 
خاطــر نــکات مثبــت خیلــی پرتعــداد تر 
نســبت بــه مــوارد منفــی، شــاید حتــی 
و  گشــت  شــوید.  بــازی  ایــن  عاشــق 
گــذار در یــک دنیــای بــی نهایــت جــذاب 
و زیبــا و بامــزه بــا طراحــی هــای هنــری 
طنــز آمیــز و خــوش رنــگ و لعــاب و 
دوســت داشــتنی، اکتشــاف مناطــق و 
یافتــن آیتــم هــای بســیار مفیــد، ارتقــا 
دادن ســالح و آپگریــد کــردن گجــت 
هــا و برگشــت بــه مناطقــی کــه قبــال 
قــدر  آن  نبودنــد،  در دســترس شــما 
 Journey to the Savage Planet در
هســتند  العــاده  فــوق  و  لذتبخــش 

کــه بازیبــاز را کامــال بــه خــود جــذب 
بــا   Typhoon اســتودیو  کننــد.  مــی 
ــه در  ــازی نشــان داد ک ــن ب ســاخت ای
مســیر صحیــح حرکــت مــی کنــد و بــه 
ــده  ــادی در آین ــد زی ــن اســتودیو امی ای
مــی رود تــا بتواننــد بــا درس گرفتــن 
از برخــی ضعــف هــای بــازی خــود و 
اســتفاده از تجربــه ای کــه در ســاخت 
آن داشــته و بازخوردهایــی کــه گرفتــه 
انــد، بــازی هــای بعدیشــان را بســیار 
جــذاب تــر و باکیفیــت تــر خلــق کننــد. 
در ایــن مطلــب قصــد داریــم کــه بــه 
آن  و  پرداختــه  عنــوان  ایــن  بررســی 
را از زوایــای مختلــف تحلیــل کنیــم. 
پیشــنهاد مــی کنــم در ادامــه »نقــد 
 Journey to the بــازی  بررســی  و 
گیمفــا  مجلــه  بــا   »Savage Planet

همــراه شــوید.

Journey to the Savage Planet
گشت و گذار در کهکشان 
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Journey to the Savage Planet از 
اکشــن  عنوانــی  پلــی  گیــم  منظــر 
اول  متروئیدوانیایــی  ماجراجویــی 
شــخص اســت کــه بــر گشــت و گــذار و 
اکتشــاف در دنیــای بــازی بــه همــراه 
دارد.  تمرکــز  دشــمنان  بــا  مبــارزه 
 Journey to the Savage Planet
بزرگنمایــی،  و  ادعــا  هیــچ  بــدون 
پــر  و  جــذاب  و  زیبــا  بســیار  دنیایــی 
ــرار مــی  ــار شــما ق ــات را در اختی جزیی
دهــد کــه بــا هــر چیــزی در آن مــی 
توانیــد ارتبــاط برقــرار کنیــد و تعــداد 
بســیار زیــادی فعالیــت هــای انجــام 
ــرار  ــار شــما ق ــازی در اختی ــی در ب دادن
دارد کــه بــه واســطه اســتایل بصــری و 
زیبــای  هــای  بنــدی  رنــگ  و  طراحــی 
مناطــق، اصــال خســته کننــده نشــده و 
هرگــز شــما را ناامیــد نمــی کنــد. یکــی 
بــازی در  پلــی  نــکات مثبــت گیــم  از 
کــوآپ  هــای  بــازی  کــه  روزهــا  ایــن 

داســتانی کــم تعــداد هســتند، وجــود 
قابلیــت بــازی دو نفــره در بــازی اســت 
ســبک  بــه  توجــه  بــا  مخصوصــا  کــه 
و  گــذار  و  گشــت  بــه  نیــاز  و  بــازی 
کــواپ  و  نــره  دو  تجربــه  اکتشــاف، 
بــازی جــذاب تــر هــم مــی شــود و مــی 

را  خوبــی  ســاعات  توانیــد 
البتــه  باشــید.  داشــته 

چیــز  کــواپ  بخــش 
بــازی  بــه  خاصــی 

و  کنــد  نمــی  اضافــه 
ــا بخــش تــک نفــره  فــرق خاصــی ب
نــدارد ولــی خــب حتمــا کــه نبایــد 

دو  خــود  بلکــه  باشــد،  داشــته  فــرق 
از  بــردن  لــذت  و  کــردن  بــازی  نفــره 
دنیــای زیبــای بــازی در کنــار دوســتان، 
بزرگتریــن نکتــه مثبــت اســت. گشــت 
و گــذار و اکتشــاف در مناطــق مختلــف 
بــازی واقعــا لذتبخــش اســت و کامــال 
و  گشــت  هــر  کــه  کنیــد  مــی  حــس 
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مــی  انجــام  کــه  اکتشــافی  و  گــذار 
دهیــد ارزشــش را دارد و کاری بیهــوده 
نکتــه  تریــن  مهــم  ایــن  کــه  نیســت 
بــر  تکیــه  بــا  بــازی  یــک  بــرای 
خوشــبختانه  و  اســت   Exploration
 Journey to the Savage در  کامــال 
ممکــن  شــود.  مــی  حــس   Planet
اســت بــه منطقــه ای جدیــد برســید 
کــه درَ آنجــا چنــد گونــه جدیــد جانــوری 
بــرای اســکن کردن وجــود دارد، ممکن 
باالتریــن  در  بخــش  یــک  بــه  اســت 
نقطــه یــک صخــره برســید کــه در آن 
پــر اســت از ســنگ هــای مــواد معدنــی 
و منابــع جمــع کردنــی مهــم در بــازی 
کــه البتــه دو هیــوالی بــزرگ نیــز در آن 
شکســت  را  هــا  آن  بایــد  و  هســتند 
آیتــم  یــک  اســت  ممکــن  دهیــد، 
شــده  مخفــی  بخشــی  در  باســتانی 
پیــدا کنیــد کــه حــاوی یــک خاصیــت 
ــرای  ــد ب ــاارزش و مفی بســیار مهــم و ب
شــما باشــد و مثــال بــا آن بتوانیــد جــت 
پــک خــود را ارتقــا دهیــد و قابلیــت دو 
بــار پریــدن را بــه دســت آورد و بــه ایــن 
باالتــر  مناطــق  بــه  بتوانیــد  ترتیــب 
دسترســی پیــدا کنیــد. در بــازی تعــداد 
خیلــی زیــادی آپگریــد وجــود دارد کــه 
کــرده  بیشــتر  بســیار  را  آن  جذابیــت 
ــه  ــد دامن ــال شــما مــی توانی اســت. مث
اســکن کــردن اســکنر خــود را افزایــش 
دهیــد تــا حجــم بیشــتری از محیــط را 
پوشــش دهــد و یــا همانطــور کــه قبــل 
تــر هــم اشــاره ای کــردم مــی توانیــد 
جــت پــک خــود را بــرای اضافــه شــدن 
پــرش  حتــی  یــا  دوم  پــرش  قابلیــت 
ســوم ارتقــا دهیــد و در نتیجــه، ایــن 
کار بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا بــه 
اکتشــاف بخــش هایــی کــه قبــال بــه 
آنهــا دسترســی نداشــتید بپردازیــد و 
البتــه بــرای ایــن ارتقاهــا بایــد آیتــم 
پایــه ای و هســته اصلــی آن ارتقــا را از 

درون معابــد باســتانی و بخــش هــای 
مخفــی پیــدا کنیــد )فقــط ارتقاهــای 
خــاص گجــت هــا نیــاز بــه ایــن هســته 
هــا دارنــد و دیگــر ارتقاهــای معمولــی 
مثــل ارتقــای خشــاب ســالح و... فقــط 
مــواد اولیــه الزم دارنــد(. وقتــی هســته 
اصلــی یــک ارتقــا را پیــدا کردیــد و مــواد 
یــا  گجــت  یــک  ارتقــای  بــرای  الزم 
ســالحتان را داشــتید )مثــال شــاید یــک 
ارتقــا نیــاز بــه ۱۰۰ آلومینیــوم و ۲۰۰ 
کربن و ســلیکون و...  داشــته باشــد و 
در  مختلــف  مــاه   ۴ کلــی  طــور  بــه 
بایــد  دارنــد(،  وجــود  بــازی  دنیــای 
برگردیــد بــه ســفینه تــان و آن ارتقــا را 
انجــام دهیــد و مثــال ســرعت ریلــود 
گجــت  یــا  و  کنیــد  بیشــتر  را  ســالح 
پرتــاب کننــده اســید را روی دســتتان 
بســازید و جــت پــک خــود را دارای ۲ یــا 
ایــن  کلــی  بــه طــور  کنیــد.  پــرش   ۳
در  بیشــتر  هــا  گجــت  ارتقاهــای 
راســتای بــاز کــردن دسترســی شــما بــه 
نمــی  قبــال  کــه  اســت  مناطقــی 
توانســتید بــه آنهــا دسترســی یابیــد. 
هــم  قابلیــت ســفر ســریع  بــازی  در 
وجــود دارد کــه از بخــش هایــی مثــل 
یونفایرهــای ســولز انجــام مــی شــود و 
از طریــق ایــن بخــش هــا مــی توانیــد 
دیگــر  یــا  و  خــود  ســفینه  بــه 
بونفایرهایــی و چــک پوینــت هایــی کــه 
یــک بــار فعــال کــرده ایــد ســفر نماییــد 
و بــه ایــن ترتیــب گشــت و گــذار در 
هــای  بــه قســمت  برگشــتن  و  بــازی 
بــه  دسترســی  بــرای  بــازی  قبلــی 
مــی  تــر  آســان  بســیار  و...  مناطــق 
شــود. مــدت زمــان بــازی از نظــر کلــی 
کیفیــت  و  ســبک  بــه  توجــه  بــا  و 
محتوایــی کــه دارد و انگیــزه ای کــه بــه 
بازیبــاز  در  باالیــش  جذابیــت  خاطــر 
زیــاد  کنــد،  مــی  ایجــاد  ادامــه  بــرای 
طوالنــی نیســت. مخصوصــا اگــر بــازی 

اکتشــاف  و  گــذار  و  گشــت  بــدون  را 
کافــی پیــش ببریــد ناگهــان مــی بینیــد 
کــه بــازی تمــام شــد! امــا حتــی اگــر 
گشــت و گــذار و اکتشــاف زیــاد هــم 
را  هــا  بخــش  تمــام  و  انجــام دهیــد 
ای  تجربــه  بــازی  هــم  بــاز  بگردیــد، 
بــازی  کــه  نســبت ســبکی  بــه  کافــی 
مثــال  و  نیســت  انتظارتــان  در  دارد، 
بــازی در حــد نصــف یــک عنــوان رچــت 
و کلنــک هــم زمــان نــدارد. ســازندگان 
کــردن  بیشــتر  بــا  توانســتند  مــی 
مناطــق و مراحــل و ماموریــت هــای 
را  بــازی  زمــان   ... و  بیشــتر  فرعــی 
طوالنــی تــر کننــد. البتــه بــه ایــن را آن 
کامــال  بــازی  کــه  گویــم  مــی  دلیــل 
ظرفیــت و پتانســیل ایــن کار را دارد و 
بــرای ادامــه  کشــش الزم در بازیبــاز 
دادن ماجراجویــی اش را ایجــاد مــی 
دارک  انــگار  کــه  اســت  جالــب  کنــد. 
تاثیــر  هــم  بــازی  ایــن  روی  ســولز 
داشــته اســت و دایــره تاثیــرش روی 
ســبک هــای مختلــف دارد روز بــه روز 
بــازی  در  اگــر  شــود!  مــی  بیشــتر 
بمیریــد آیتــم هــا و مــواد اولیــه و .. کــه 
در آن ســفر جمــع کــرده ایــد همــان 
جــا روی زمیــن مــی یماننــد و یــک بــار 
را  آنهــا  و  برگردیــد  داریــد  فرصــت 
بیــن  از  دیگــر  نتوانیــد  اگــر  برداریــد! 
از  هــم  ایــن  دیگــر  بلــه  رونــد!  مــی 
دارک  تــم  و  اســترس  کــردن  اضافــه 
ــی مــواد جمــع  ــازی! وقت ــه ب ســولزی ب
اســت  بهتــر  شــدند  زیــاد   .. و  شــده 
برگردیــد بــه ســفینه تــان و بــه محــض 
ایــن کــه برویــد داخــل ســفیته، ایــن 
بــا  مــواد تخلیــه مــی شــوند و دیگــر 
مــرگ شــما از دســت نمــی رونــد. تنــوع 
زیــاد  چنــدان  بــازی  در  دشــمنان 
آن  معنــی  بــه  ایــن  ولــی  نیســت، 
نیســت کــه تنوع جانــوران و موجودات 
کلــی  اتفاقــا  اســت.  کــم  بــازی  در 
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موجــودات مختلــف در بخــش هــای 
ــردن و  ــرای اســکن ک ــازی ب ــون ب گوناگ
... وجــود دارنــد ولــی تعــداد کمــی از 
اینهــا دشــمن شــما هســتند و حملــه 
مــی کننــدع در واقــع اکثــر موجــودات 
 Bait بــازی طبــق تعریــف خــود بــازی
یــا طعمــه هســتند و تعــداد کمــی هــم 
دشــمن شــما یــا Predator هســتند. 
ایــن تنــوع دشــمنان وحشــی در بــازی 
مــی توانســت بیشــتر باشــد امــا خــب 
از آنجایــی کــه در بخــش مبــارزات هــم 
بــر  بــازی  تمرکــز  کال  دادم  توضیــح 
اکشــن نیســت و بر اکتشــاف و گشــت 
و گــذار تمرکــز دارد کــه از ایــن منظــر، 
در  تعــداد موجــودات طراحــی شــده 
بازی بســیار کامل و مناســب هســتند. 
در بــازی  تنهــا یــک ســالح داریــد بــا 
بخــش  در  کــه  نهایــت  بــی  تیرهــای 
هــای مختلــف قابــل ارتقــا دادن اســت 
ماننــد  هایــی  المــان  توانیــد  مــی  و 
میــزان آســیب ســالح و تعــداد خشــاب 
کــردن  بــا جمــع  و  بــازی  در  را   .... و 
مــوارد مــورد نیــاز ارتــق دهیــد. هــر چــه 

بیشــتر در بــازی گشــت و گــذار کنیــد، 
آن قــدر آیتــم هــای عالــی و ارتقاهــای 
هــای  گجــت  مخصوصــا  و  قدرتمنــد 
کــه  آوریــد  مــی  دســت  بــه  جــذاب 
شــما  بــرای  را  گــذار  و  گشــت  مــدام 
راحــت و راحــت تــر مــی کننــد. برخــالف 
تعــداد ســالح هــای شــما در بــازی کــه 
فقــط یــک عــدد اســت، یکــی از نــکات 
و  انــواع  وجــود  بــازی  جــذاب  بســیار 
اقســام گجــت هــا، هــم بــرای مبــارزه و 
مناطــق  بــه  دسترســی  بــرای  هــم 
مختلــف اســت کــه باعــث شــده اســت 
ایــن  و  شــود  جــذاب  بســیار  بــازی 
گچــت هــا کــه بــه مــرور زمــان در بــازی 
دســت  در  و  آوریــد  مــی  دســت  بــه 
و  تنــوع  گیرنــد،  مــی  قــرار  چپتــان 
مخصوصــا  دارنــد.  باالیــی  جذابیــت 
بخــش  کیفیــت  هــا  گجــت  ایــن 
ــازی را  ــذار در ب اکتشــاف و گشــت و گ
بــا  مثــال  زیــرا  انــد  بــرده  بــاال  بســیار 
گجتــی کــه در بخــش آخــر بــازی بــه 
دســت مــی آوریــد مــی توانیــد برگردیــد 
یــک کــوه  از  بــازی و  بــه بخــش اول 
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بلنــد کــه قبــال قابــل دســترس نبــود بــاال 
برویــد و بــه یــک گنــج برســید. یــا مثــال 
مــی توانیــد ســوار ریــل هــای هوایــی 
یابوشــاک  مثــل  )دقیقــا  شــوید 
اینفینیــت( و بــه مناطــق دور دســت کــه 
در آســمان قــرار دارنــد بروید.البتــه بــا 
ایــن گجــت هــا در ســاختار  ایــن کــه 
بــازی  در  گــذار  و  گشــت  و  اکتشــاف 
بســیار عالــی و جــذاب هســتند، ولــی 
در مبــارزات پتانســیل آنهــا تقریبــا بــه 
بخواهیــد  تــا  زیــرا  اســت  رفتــه  در 
واردش  و  کنیــد  شــروع  را  مبــارزات 
ــان ایجــاد شــود  شــوید و چالشــی برایت
کــه بــه فکــر اســتفاده از گجــت بیافتیــد، 
مبــارزه خیلــی وقــت اســت کــه تمــام 
شــده و بــا یکــی دو تیــر ســاده تفنگتــان 
آمــده  بــازی  ضیقــی  دشــمنان  دخــل 
اســت! دشــمنان بزرگتــر و قــوی تــر هــم 
ــی از گجــت  ــه اســتفاده های ــاز ب ــه نی ک
زیــاد  خیلــی  تعدادشــان  دارنــد  هــا 
نیســت و بــه طــور کلــی بهتــر اســت ایــن 
طــور بگویــم کــه آن اســتفاده ی عالــی 
کــه از گجــت هــای متنــوع در بخــش 
ماجرایــی و گشــت و گــذار بــازی، مــی 
کنیــد اصــال قابــل مقایســه بــا بــه کار 
بخــش  در  هــا  گجــت  ایــن  گرفتــن 
مبــارزات بــازی نیســتند. نــه ایــن کــه 
گجــت هــا در مبــارزات بــد باشــند، بلکــه 
و  اســت  پاییــن  کیفیتشــان  مبــارزات 
معمــوال خیلــی زود و بــدون پیچیدگی و 
چالــش خاصــی تمــام مــی شــوند. بــا 
وجــود ایــن همــه آیتــم هــای مختلــف از 
ــا گجــت پرتــاب اســید و  بمــب گرفتــه ت
... بــازی مــی توانســت مبــارزات بســیار 
باشــد و  تــری داشــته  بهتــر و جــذاب 
بســیار بیشــتر بــه آن پرداختــه شــود کــه 
نگرفتــه  صــورت  کار  ایــن  متاســفانه 
اســت و نمــی تــوان از نظــر اکشــن و 
 Journey to the Savage مبــارزات، 
Planet را یــک بــازی خیلــی جــذاب و 

قدرتمنــد دانســت. البتــه بــرای کســانی 
و  اکتشــاف  بخــش  بــه  بیشــتر  کــه 
هســتند  عالقمنــد  بــازی  ماجرایــی 
بخــش اکشــن بــازی کامــال کافــی اســت 
ــازی  ــازه در ب و جذابیــت خــود را دارد. ت
ــه  ــت هــم وجــود دارد ک ــاس فای ۲-۳ ب
انصافــا هــم جذابیــت باالیــی دارنــد و 
حتــی گاهــی وقــت هــا شــما را برخــالف 
خــود رونــد بــازی، بــه چالــش هــم مــی 
کشــند. بــه طــور کلــی در مــورد گیــم 
از  یکــی  بگویــم  بایــد  بــازی  پلــی 
لذتبخــش تریــن سیســتم هــای گشــت 
در  امــروز  تــا  کــه  اکتشــاف  و  گــذار  و 
بــازی هــای مختلــف دیــده ام مربــوط 
 Journey to the عنــوان  همیــن  بــه 
Savage Planet اســت کــه کاری مــی 
کنــد واقعــا در رونــد ایــن ماجراجویــی و 
گشــت و گــذار بــه شــما خــوش بگــذرد و 
برخــی مواقــع  تــازه  و  خســته نشــوید 
همچنیــن  بخندیــد!  حســابی  هــم 
ــر  ــازی کــه ب سیســتم متروئیدوانیایــی ب
پایــه بازگشــت بــه محیــط هــای قبلــی و 
اکتشــاف مناطقــی کــه قبــال غیــر قابــل 
نیــز  دارد  قــرار  انــد  بــوده  دســترس 
باالنــس  و  متعــادل  و  جــذاب  بســیار 
ــه نوعــی ایــن حــس را  شــده اســت و ب
بــه شــما مــی دهــد کــه همیشــه هــدف 
خســته  بــازی  در  گشــتن  از  و  داریــد 
نمــی شــوید و پیشــرفت را حــس مــی 
کنیــد. اگــر بــه عناویــن بــر پایــه گشــت و 
گــذار و اکتشــاف و یافتــن آیتــم هــا و 
ــا هیوالهــای  ارتقــای آن هــا و مبــارزه ب
گوناگــون بــا تــم Sci-fi فضایــی و بــازی 
و   Ratchet and Clank مثــل  هایــی 
هســتید،  عالقمنــد   No Man›s Sky
 Journey بــدون هیــچ شــک و تردیــدی
to the Savage Planet عنوانــی اســت 

که مخصوص شماست.
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 Journey to the Savage داســتان 
Planet عالــی و بســیار زیبــا نیســت 
امــا در طــول بــازی، داســتان حــس می 
شــود و بــه شــما دلیلــی بــرای جســتجو 
ــد  ــزات جدی ــن تجهی و اکتشــاف و یافت
مــی هــد و بــه نوعــی باعــث مــی شــود 
تــا زمانــی کــه داریــد از گیــم پلــی لــذت 
مــی بریــد داســتان نیــز در پــس زمینــه 
ذهنتــان باشــد و کلیشــه هــای موجــود 
در آن چنــدان شــما را آزار نخواهنــد 
داد، مخصوصــا بــا برخــی مــوارد طنــز 
جذابــی کــه در بــازی وجــود دارد. شــما 
یکــی از داوطلبــان یــک برنامــه خــاص 
هســتید کــه توســط یــک شــرکت بــزرگ 
منابــع  از  اســتفاده  و  کشــف  بــرای 
دیگــر ســیارات راه انــدازی شــده اســت 
ــه برخــی  ــد ب ــع شــما مــی روی و در واق
ســیارات تــا در آنجــا از مــواد معدنــی 
پوشــش  و  جانــوری  هــای  گونــه  و 
اطالعــات  مختلــف  گیاهــی  هــای 
کســب کنیــد و تحقیــق کنیــد و شــرایط 

محیطــی بــرای اســتفاده انســان از ایــن 
مــوارد را بســنجید. یعنــی خالصــه ایــن 
کــه انســان هــا راه مــی افتنــد در بقیــه 
را  منابــع  و  بقیــه ســیارات  کهکشــان 
ــد! کال هــر  ــرای خودشــان بگیرن هــم ب
بــار بــه ســفینه تــان بــر مــی گردیــد 
بــا ویدئوهایــی کــه از زمیــن برایتــان 
آمــده و فیلــم هایــی کــه از رونــد کار 
شــرکت مــی بینیــد و صحبــت هایــی 
کــه بــا شــما مــی شــود و اطالعاتــی کــه 
در اختیارتــان قــرار مــی گیــرد، داســتان 
ــرای شــما پیــش مــی رود و در پــس  ب
زمینــه بــه طــور اســتاندارد و نرمالــی 
طــول  در  شــما  اســت.  جریــان  در 
ایــن داســتان نیــاز بــه بدســت آوردن 
از  مختلــف  اولیــه  مــواد  و  قطعــات 
ســیارات گوناگــون بــه منظور پیشــرفت 
از موانــع خــاص  گــذر  و  داســتان  در 
داریــد و بــر اســاس همیــن المــان هــا 

داســتان بــازی جلــو مــی رود. 
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خلق دنیایی بسیار زیبا و خوش آب و رنگ با مناطق مختلف و متنوع 
که هرگز چشمتان از دیدن آنها خسته نمی شود؛ یک بازی بسیار 
باالنس و متعادل از همه نظر؛ تنوع باالی فعالیت های مختلف 
از ماموریت های اصلی گرفته تا ماموریت های جانبی و  چالش 

های تحقیقاتی و فعالیت های علمی؛ یکی از جذاب ترین عناوین 
متروئیدوانیایی با سیستم بسیار لذتبخش گشت و گذار و اکتشاف 

در دنیای بازی؛ اکتشاف در دنیای بازی کامال هدفمند است و به شما 
حس پیشرفت می دهد تا با به دست اوردن آیتم های الزم برای 

ارتقای گجت هایتان  بتوانید به مناطقی که قبال در دسترس نبودند 
برگردید و دنیای بازی را کامال جستجو کنید  

مدت زمان بازی تقریبا کوتاه است و مخصوصا اگر بازی 
را بدون گشت و گذار و اکتشاف کافی پیش ببرید ناگهان 
می بینید که بازی تمام شد! اما حتی اگر گشت و گذار و 
اکتشاف زیاد هم انجام دهید و تمام بخش ها را بگردید 

باز هم  تجربه ای کافی به نسبت سبکی که دارد در 
اختیارتان نمی گذارد؛ با توجه به وجود کلی آیتم و گجت 

مختلف مبارزات و همینطور تنوع دشمنان در بازی می 
توانستند بسیار بهتر و جذاب تر باشند ولی این پتانسیل 

در بخش اکشن بازی تقریبا هدررفته است  8

+-

 Journey بــازی  بصــری،  لحــاظ  از 
to the Savage Planet از اســتایل 
گرافیکــی خــوش رنــگ و لعاب و زیبا 
و طنــز آمیــز و طراحــی هــای بصــری 
جالــب و دوســت داشــتنی و گاهــا 
خنــده دار برخــوردار اســت کــه ســبب 
داشــتنی  دوســت  عنوانــی  خلــق 
شــده اســت کــه هــر لحظــه آن بــرای 
بازیبــاز جــذاب اســت و هرگــز خســته 
کننــده نمــی شــود و حتــی لبخنــدی را 
هــم بــر روی لبتــان مــی نشــاند. ایــن 
اســتایل بصــری بــه خوبــی انــواع و 
اقســام محیــط هــا و پوشــش هــای 
گیاهــی و جانــوری و نــوع طبیعــت 
هــر منطقــه و ســیاره پوشــش داده 
 Journey to the اســت. ســازندگان
Savage Planet واقعــا خــوب روی 
ــات بازیشــان از لحــاظ بصــری  جزیی
و طراحــی هــای هنــری کار کــرده انــد 
و دنیایــی فــوق العــاده جــذاب و زیبــا 
و خــوش آب و رنــگ خلــق کــرده انــد 

کــه واقعــا گشــت و گــذار و اکتشــاف 
در آن دوســت داشــتنی اســت. بازی 
از گرافیــک بســیار خــوش آب و رنــگ 
ــد و یــک  ــی اســتفاده مــی کن و زیبای
اســتایل کارتونــی دوســت داشــتنی 
دارد کــه واقعــا هــم جــذاب اســت و 
مــی توانــد شــما را عاشــق خــود کنــد. 
دوســت  و  مــزه  بــا  هــای  طراحــی 
در  آمیــز  طنــز  اغلــب  و  داشــتنی 
ــا رنــگ هــای زیبــا و چشــم  ترکیــب ب
نــواز  باعــث خلــق عنوانــی شــده انــد 
ــای  ــه دنی ــی بارهــا و بارهــا ب کــه وقت
ــگاه مــی کنیــد و ســاعت هــا  ــازی ن ب
هرگــز  گذرانیــد  مــی  وقــت  آن  در 
بصــری  جنبــه  از  ای  لحظــه  حتــی 
نشــود  کننــده  خســته  شــما  بــرای 
از  شــما  بــرای  را  خــود  جذابیــت  و 

دســت ندهــد.
ــت و بعــد از بررســی بخــش  در نهای
گفــت  بایــد  بــازی  مختلــف  هــای 
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کــه  اســت  چیــزی  همــان  دقیقــا 
طبیعتــا  خــب  امــا  باشــد،  بایــد 
نواقصــی هــم دارد کــه بــا توجــه بــه 
ایــن کــه ایــن بــازی اولیــن تجربــه 
انتظــار  قابــل  اســت،  اش  ســازنده 
 Journey to the انــد.  بــوده  هــم 
بــازی  دنیــای  در   Savage Planet
ــرام  ــل احت ــی قاب هــای امــروز، عنوان
و ارزشــمند اســت کــه ســازندگان آن 
ــا کوچــک  ــازی تقریب در قالــب یــک ب
و جمــع و جــور، یــک محتــوای بســیار 
را  ارزشــمند  و  لذتبخــش  و  جــذاب 
قابــل  واقعــا  کــه  انــد  کــرده  خلــق 
تحســین اســت. ایــن کــه ســازنده ای 
ــد  ــازی خــود بتوان در همــان اولیــن ب
ــا  ــزرگ آن هــم ب ــا ب ــازی تقریب یــک ب
کیفیــت عالــی بســازد و از بســیاری 
از منتقدیــن و وبســایت هــای معتبــر 
دنیا امتیازات ۸ و باالتر از ۸ بگیرد، 
در  مخصوصــا  نیســت  آســانی  کار 
اســتودیو  کــه  کاری  روزهــا.  ایــن 

ــش  ــوان اول ــا عن ــون ب Typhoon اکن
 Journey to the Savage یعنــی 
Planet انجــام داده جــای تحســین 
 Journey to the Savage دارد. 
کوچــک  اینــدی  بــازی  یــک   Planet
ــا  و مســتقل نیســت کــه منتقدیــن ب
آن راه بیاینــد و بــه خالقیتــش نمــره 
بــاال بدهنــد و برخــی ضعــف هایــش 
را ببخشــند، بلکــه یــک بــازی تقریبــا 
برخــی  از  حتــی  کــه  اســت  بــزرگ 
جنبــه هــا بــه عنــوان بــازی اول یــک 
ســازنده، جــاه طلبانــه هــم هســت. 
توســط  عنوانــی  چنیــن  وقتــی 
ســازنده ای ناشــناخته کــه محبــوب 
نامــش  و  نیســت  هــم  منتقدیــن 
مشــهور نیســت، ســاخته مــی شــود 
و امتیــازات بــاال و مناســبی بــه آن 
شــاهد  یعنــی  گیــرد،  مــی  تعلــق 
ــل  ــت و قاب ــازی بســیار باکیفی ــک ب ی

هســتیم. احتــرام 
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