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بعضـی بازی ها هسـتند که هیچ وقت قدیمی نمی شـوند و همیشـه دوسـت داریـم آن  ها 
را انجـام دهیـم. یکـی از ایـن بازی هـا بـازی مـچ کردن اسـت کـه البته به شـکل های 
مختلفـی پیاده سـازی شـده اسـت امـا در نهایـت هـدف قـرار دادن یـک المـان در کنار 
المان هـای هم سـان اسـت. اگـر بـازی frozen bubble را یادتـان باشـد و آن را بـازی 
 space bubbles کـرده باشـید احتماال بـه خاطر دارید کـه چقدر اعتیـاد آور بـود! بـازی
هـم از آن سـری بـازی هایی اسـت که هر چقدر بـازی می کنیم با این کـه روال تکراری 
دارد امـا خسـته کننـده نمی شـود. در ایـن بـازی مثل دیگر بازی های هم سـبکش شـما 
بایـد گلوله هایـی بـه رنگ هـای مختلـف شـلیک کنید بـه گونه ای کـه با گلوله هـای به 
هم چسـبیده ای کـه از بـاالی صفحه می آیند و به شـما نزدیک می شـوند برخورد داشـته 
باشـند هـر گاه گلولـه شـما با حداقـل دو گلولـه همرنگ کـه با هـم در تماسـند برخورد 
کـرد و بـا گلوله شـما سـه گلوله یک رنگ متصل به هم تشـکیل شـد همـه گلوله های 
هم رنـگ متصـل بـه آن هـا منفجـر شـده و از بیـن می رونـد. هـر چـه ایـن گلوله هـا در 
سـطح باالتـری باشـند و گلوله های بیشـتری بـه آن ها متصل باشـند با از بین رفتنشـان 
گلوله هـای متصـل بـه آن هـا نیـز بیشـتر از بیـن رفتـه و شـما امتیـاز بیشـتری کسـب 
می کنیـد. space bubbles از امکانـات متنوعـی مانند بمب هایی که تعـداد زیادی توپ 
را منفجـر می کننـدو یـا توپ هـای چنـد رنگـی کـه با هـر رنگ دیگـری مچ می شـوند 
برخـوردار اسـت و بـا گرافیـک زیبایـی کـه دارد می توانـد مدت هـا شـما را سـرگرم کند 
ایـن بـازی بیـش از ۲۰۰ مرحلـه دارد و شـما در هـر مرحله بایـد قبل از اینکـه توپ ها به 
شـما برسـند به امتیاز الزم هر مرحله برسـید این بازی ۶ مگابایت بیشـتر نیسـت و شـما 
https://goo.gl/alc8qa می توانید آن را از لینک زیر دانلود کنید. 
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زمانــی کــه حــرف از بازی هــا در ژانــر ترســناک 
ــن اســمی  ــم اولی ــر بگویی ــراه نیســت اگ ــود بی می ش
کــه بــه ذهــن اکثــر بــازی کننده هــا  می آیــد 
همــان  یــا   resident evil باشــد.   resident evil

شــیطان ســاکن از ســری ســاخته های مانــدگار  
ــا آن  ــادی ب ــرات زی ــا خاط ــه م ــت ک capcom اس

ــه در آن  ــبک ک ــن س ــای ای ــا بازی ه ــم. اساس داری
زامبی هــا و امثالهــم دشــمنان اصلــی را تشــکیل 
ــا  ــد ی ــش می گیرن ــتانی را پی ــط داس ــد دو خ می دهن
ــه  ــش یافت ــای جه ــی و ویروس ه ــای ژنتیک داروه
ــیطان  ــا ش ــه قطع ــد ک ــاخته ان ــما را  س ــمنان ش دش
ســاکن را اصلــی تریــن بــازی ایــن نــوع خــط 
ــر  ــر اث ــمنان ب ــم دش ــا ه ــد و ی ــد نامی ــتانی بای داس
ــن  ــه ای ــه ب ــاوراء الطبیع ــیطانی و م ــم های ش طلس
یــا   Alone in the dark کــه درآمده انــد  شــکل 
ــا آن موســیقی وهــم آور و  ــا در تاریکــی ب همــان تنه
ترســناکش را بایــد بهتریــن بــازی ایــن خــط داســتانی 
ــیطان  ــازی ش ــت ب ــز موفقی ــه هرگ ــه البت ــد ک نامی
ســاکن را کســب نکــرد امــا نبایــد از موســیقی بســیار 

ــازی  ــماره ۴ ب ــوص در ش ــه خص ــر آن ب ــا و تاثی زیب
گذشــت. بــه هــر حــال شــیطان ســاکن آن قــدر موفق 
ــاف  ــا اخت ــم �ب ــای آن ه ــری فیلم ه ــه س ــود ک ب
زیــاد نســبت بــه خــط داســتانی بــازی� ســاخته شــدند 
و فــروش نســبتا باالیــی هــم داشــتند.رزیدنت اویــل 
 (  biohazard:resident evil۷) زیســتی  ۷:خطــر 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــازی اس ــن ب ــماره از ای ــن ش آخری
انتظــار آن را می کشــند.این بــازی در واقــع یازدهمیــن 
ــت و  ــاکن اس ــیطان س ــی ش ــری اصل ــازی در س ب
اولیــن ســری اصلــی اســت کــه  از دیــد اول شــخص 
می باشــد. شــیطان ســاکن ۷ در ارائــه نمایشــگاه 
E3 ۲۰۱۶ ســونی معرفــی شــد. اتفاقــات ایــن بــازی 

ــهر  ــل ۶ در ش ــت اوی ــات رزیدن ــد از اتفاق ــال بع ۴ س
ســاختگی دولــوی لوئیزانــا در جنــوب ایــاالت متحــده 
می افتــد. شــخصیت  ایــن بــازی فــردی بــه نــام اتــان 
اســت کــه یــک شــهروند معمولــی بــوده و بســیاری از 
ــخصیت های  ــر ش ــه اکث ــارزه ای ک ــای مب توانایی ه
اصلــی ســری های پیشــین بــازی داشــتند را در اختیــار 
نــدارد. او بــه دنبــال همســر گــم شــده خــود می گــردد 

ــه  ــد ک ــی می رس ــارت متروک ــه عم ــن راه ب و در ای
خانــه خانــواده مشــکوک بیکــر اســت. هرچنــد اشــاره 
بــه بازی هــای پیشــین رزیدنــت اویــل می شــود 
ــد را  ــا جدی ــخصیت هایی کام ــازی ش ــن ب ــا ای ام
ــه  ــازی ک ــوان ب ــود عن ــه می ش ــی می کند.گفت معرف
 "biohazard" و  "resident evil" برنــد  دو  شــامل 
می شــود ســرنخی بــرای داســتان بــازی اســت. 
ــات گان،  ــر، ش ــل هفت تی ــلحه هایی مث ــه اس ــان ب ات
شــعله  افکــن، مــواد منفجــره و اره برقــی بــرای 
ــش  ــی جه ــه موجودات ــود ک ــمنان خ ــا دش ــارزه ب مب
ــود  ــا و وج ــل معم ــی دارد. ح ــتند دسترس ــه هس یافت
ــازی  ــک ب ــزو الینف ــان ج ــی هم چن ــان داروی گیاه
هســتند. ایــن بــازی بــر روی وینــدوز، پلــی استیشــن 
۴ و ایکــس باکــس وان منتشــر خواهــد شــد و ورژن 
پلــی استیشــن آن playstation VR را بــه طــور 
ــا کــه شــما  ــن معن ــه ای ــد ب کامــل پشــتیبانی می کن
می توانیــد تــرس را در محیــط مجــازی تجربــه کنیــد! 
در اعامیه های بازی در نمایشـگاه E3 سـال ۲۰۱۶ 
اعام شـد که کارگردانی بازی را کوشـی ناکانیشـی، 
کارگـردان رزیدنـت اویل:انقـاب بـر عهـده دارد و 
تیمـی مختـص ایـن کار از کـپ کام ژاپـن کـه ۱۲۰ 
نفـر را تشـکیل می دهنـد رهبـری می نمایـد. هرچند 
طـراح  اویـل  رزیدنـت  سـری  در  بـار  اولیـن  بـرای 
روایـت بـازی برعهـده یـک غربـی بـه نـام ریچارد 
پیرسـی اسـت. او نویسـنده دو بسـته توسـعه بـرای 
بـازی F.E.A.R اسـت. نکتـه جالب توجه این اسـت 
کـه مـدل بسـیاری از موجـودات رزیدنـت اویـل ۷ 
بـه صـورت فیزیکـی سـاخته شـدند و حتـی برخـی 
از آن هـارا بـا اسـتفاده از گوشـت واقعـی سـاخته اندو 
سـپس از آن هـا اسـکن سـه بعدی تهیه شـده اسـت.

خبربازی

مامور 4۷
مامـور ۴۷ (کـه بـا نام هـای آدمکـش�Hitman�، "آقـای ۴۷"یـا فقـط "۴۷" شـناخته 
می شـود) یـک آدمکـش حرفـه ای اسـت و شـخصیت اصلـی بـازی Hitman. مامور 
۴۷ انسـانی اسـت کـه دسـتکاری ژنتیکی شـده اسـت. DNA او حاصـل چندین دهه 
تـاش و دسـتکاری ژنتیکـی اسـت. در سـال ۱95۰ پنـج مـرد از ملیت هـای مختلف 
شـروع بـه کار در لژیـون خارجـی فرانسـه می کننـد ایـن افـراد عبـارت بودنـد از اوتو 
وولفگانـگ اورت مایـر، لـی هونـگ، پابلـو بلیسـاریو اوکـوآ، فرانتز فوشـس و آرکادیج 
یگـوروف. بعـد از پایان خدمتشـان اورت مایر یک موسسـه تحقیقات ذهنـی در رومانی 
راه می انـدازد کـه در واقع پوششـی بـرای یک سـری فعالیت های ژنتیکی اسـت واین 
در حالی اسـت کـه  چهـار نفـر دیگر تبدیـل به بزرگ تریـن جنایتکاران و تروریسـت ها 
می شـوند. اورت مایـر سـعی بـر ایـن دارد کـه بـه دوسـتان قدیمـی خـود اعضایی از 
انسـان های کلون شـده بدهد که باعث می شـدند آن ها عمر بیشـتری داشـته باشـند. 
بـه همیـن خاطـر در بیـن همـه تروریسـت های دهـه ۶۰ آن هـا از همـه جوان تـر بـه 
نظـر می رسـند. اورت مایـر از کودکـی بـر روی ۴۷ کار کـرد و آن را تحـت تعلیم های 
فیزیکـی و روانـی قـرار داد تـا از او یـک آدمکـش مطیـع بسـازد و هزینـه کارهـا را از 
دوسـتان قدیمـی خود در قبـال خدمات و تحقیقاتـش می گرفت تا زمانی که دوسـتان 
اورت مایـر بـا او بـه مشـکل خوردنـد و اورت مایـر از عمد راهـی برای فـرار ۴۷ ایجاد 
کـرد و مامـور ۴۷ از تیمارسـتان اورت مایـر فـرار کـرد و بـه ICA پیوسـت. بعـد از آن 
بـه مامـور ۴۷ کـه بـر اثـر آزمایش هـای اورت مایـر تقریبـا هیـچ خاطـره و احساسـی 
نداشـت ماموریت هایـی بـرای کشـتن افـراد سـپرده می شـد از جملـه آن هـا کشـتن 
تمامـی همـکاران اورت مایـر بـود! در واقـع اورت مایـر مامـور ۴۷ را از پشـت پـرده 
اسـتخدام کـرده بـود تـا تمام همـکاران قدیمش را بکشـد، پـس از کشـتن همه آن ها 
آخریـن ماموریت از سـمت اورت مایر کشـتن دکتر اودون کواچ در تیمارسـتان اسـت. 
وقتـی مامـور ۴۷ بـه تیمارسـتان رومانـی بر می گـردد و کـواچ را می کشـد حافظه اش 
بـه طـور کامـل برمی گـردد و اتفاقاتی کـه برایش افتاده و سـختی هایی را که کشـیده 
بـه خاطـر میـآورد بـه همیـن خاطر تصمیـم به کشـتن اورت مایـر می گیـرد (که یک 
تیـم پلیـس را پـس از فهمیدن این تصمیم ۴۷ به تیمارسـتان می کشـاند تـا جانش را 
از خطـر نجـات دهـد) . مامور ۴۷ با کشـتن کلون هـای زیادی که ۴8 نـام دارند موفق 
می شـود به اورت مایر برسـد و گردن او را می شـکند و سـپس با ماشـین اورت مایر از 
تیمارسـتان می گریزد.پـس از ایـن ماجـرا او سـعی می کنـد زندگی خـود را عوض کند 
و بـه کلیسـایی پنـاه می بـرد و بـه یک افسـانه در بیـن جنایتـکاران تبدیل می شـود تا 
اینکـه یـک گـروه مافیایی کشـیش کلیسـا را  گـروگان می گیرنـد و از آن جاسـت که 

مامـور ۴۷ دوبـاره وارد دنیـای جنایتکاران می شـود ...

جغد دوست داشتنی

خرق عادت و خلق یک شاهکار مــا  بــه  کامپیوتــری  بازی هــای  مواقــع  اکثــر 
امــکان کنتــرل یــک شــخصیت بــا نیروهــای 
مــاورای طبیعــت، قــوی و بســیار باهوشــی را 
می دهنــد  انجــام  را  کارهایــی  کــه  می دهنــد 
ــه انجــام  ــادر ب ــه صــورت طبیعــی ق کــه آدم هــا ب
ــرل  ــما کنت ــازی Owlboy  ش ــتند.در ب ــا نیس آن  ه
ــر عهــده  ــام اوتــوس را ب ــه ن یــک جغــد احمــق ب
داریــد! البتــه ایــن لقبــی اســت کــه بــه ایــن جغــد 
 (Vellie) ــی ــام ول ــه ن ــای خــودش ب در شــهر زیب
داده انــد. اوتــوس نــه  تنهــا باهــوش نیســت 
ــن  ــه همی ــد، ب ــم بزن ــرف ه ــد ح ــه نمی توان بلک
خاطــر هــم جغد هــای دیگــر همیشــه او را اذیــت 
ــورد  ــه در م ــم او ک ــوص معل ــه خص ــد ب می کنن
ــد  ــدر او را ســرزنش می کن ــی اش آن ق ــدم توانای ع
ــه  ــد. ب ــوس او را می بین ــوس کاب ــی اوت ــه گاه ک
ــی در  ــار خوب ــا رفت ــر جغده ــه دیگ ــن ک ــر ای خاط
داشــتن  دوســت  نمی دهنــد  نشــان  او  مقابــل 
اوتــوس خیلــی آســان اســت و بــازی کننــده 
می شــود.  عاقه منــد  او  بــه  ســریع  خیلــی 
گرافیــک بــازی  بــه صــورت پیکســلی اســت امــا 
ــه  ــه ب ــده نیســت بلک ــه اصــا آزار دهن ــن قضی ای

ــت.  ــرده اس ــک ک ــازی کم ــط ب محی
ــدادی  ــه تع ــرار اســت ک ــن ق ــازی از ای داســتان ب
و  قدیمــی  عتیقه هایــی  دنبــال  بــه  کــه  دزد 
قدرتمنــد از دنیــای جغدهــا هســتند بــه شــهر 
ــه نوعــی  ــه می کننــد. اوتــوس هــم ب جغدهــا حمل
و معمــوال ســهوا بــرای کمــک بــه جغدهــا بــرای 
ــدی  ــراه دوســتش گ ــه هم ــا ب ــا دزده ــدن ب جنگی

وارد کارزار مــی شــود. 
هــر بــار کــه اوتــوس کاری می کنــد و یکــی 
و  می دهــد  شکســت  را  بــازی  رئیس هــای  از 
ــد  ــان ده ــا نش ــد ت ــل می کن ــی را ح ــا معماهای ی
احمــق نیســت همیشــه اتفاقــی می افتــد کــه 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــتر می ش ــا بیش ــم دزده خش

داســتان را تشــکیل می دهــد. اوتــوس خیلــی 
بیشــتر از ســهم خــود را  انجــام می دهــد امــا 
کنــد.  عــوض  را  چیــزی  نمی توانــد  هم چنــان 
ــط  ــه توس ــت ک ــر زیباس ــک پلتفرم ــازی ی ــن ب ای
یــک اســتودیو بازی ســازی مســتقل بــه نــام 
ــما  ــه ش ــن ک ــا ای ــت. ب ــده اس ــد ش Dpad تولی

ــد از  ــتید بع ــدی طــرف هس ــازی دو بع ــک ب ــا ی ب
ــازی کــردن متوجــه می شــوید کــه  چنــد دقیقــه ب
طراحــی مراحــل بــرای ایــن بــازی بســیار چالــش 
ــخصیت ها  ــازی ش ــن ب ــت. در ای ــوده اس ــز ب انگی
ــود و  ــت می ش ــتان روای ــک داس ــد و ی ــدا ندارن ص
ــن  ــل بال ــی داخ ــای قدیم ــل بازی ه ــا مث حرف ه
نمایــش داده می شــوند امــا همــه این هــا بــه 

ــد . ــایانی می کن ــک ش ــازی کم ــای ب فض
ــه کــه در مواقعــی   از گرافیــک پیکســلی آن گرفت
موســیقی  تــا  دارد  حیرت انگیــزی  جزئیــات 
ــت.  ــی زیباس ــای واقع ــه معن ــه ب ــترال آن ک ارکس
ــرده  ــازی ک ــدا را ب ــید و زل ــازی باش ــل ب ــر اه اگ
ــاد  ــما را ی ــازی ش ــن ب ــیاه چال های ای ــید س باش

می انــدازد. زلــدا  ســیاه چال های 
ــوب از  ــدری خ ــه ق ــت ب ــوه روای ــتان و نح  داس

ــر  ــام ظاه ــا تم ــخصیت ها ب ــه ش ــده ک آب در آم

کارتونــی نمــودی کامــا واقعــی بــرای شــما پیــدا 
بازی هــا  از  دســته  آن  از   owlboy می کننــد. 
ــازی  ــار آن را ب ــک ب ــط ی ــاال فق ــه احتم ــت ک اس
خواهیــد کــرد امــا شــخصیت های آن مدت هــا 
در ذهــن شــما خواهنــد مانــد. داســتان بــازی 
ــد  ــت و  رون ــی نیس ــل پیش بین ــه قاب ــه هیچ وج ب
مــی رود.  پیــش  واقعــی  بســیار  آن  داســتانی 
کــه  اســت  بازی هایــی  دســته  آن  از   Owlboy

ــد  ــروع می کنی ــی آن را ش ــا بی حوصلگ ــاال ب احتم
و بعــد گرفتــار فضــای داســتانی و خــاص آن 

 . ید می شــو
فرآینــد توســعه ایــن بــازی بســیار طوالنــی بــوده 
ســال  در  بــازی  ایــن  ســاخت  طوری کــه  بــه 
 ۲۰۱۶ ۲۰۰۷ شــروع شــده اســت و در نوامبــر 
پخــش شــده اســت! بــازی موســیقی بســیار 
ــرل  ــع کنت ــی از مواق ــا در برخ ــی دارد و تنه زیبای
ــاز  ــود. gamespot امتی ــخت می ش ــی س آن کم
بــاالی 9 از ۱۰ و metacritics هــم امتیــاز 9۰ 

ــد.  ــا داده ان ــازی زیب ــن ب ــه ای ب
ــازی  ــتان ب ــر داس ــم اگ ــه می کنی ــما توصی ــه ش ب
برایتــان اهمیــت دارد حتمــا owlboy را بــازی 

ــد. کنی


