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معرفیشخصیت

 دیابلو

یکـی از بازی هایـی کـه گیمر هـا بـه آن عالقـه زیـادی دارنـد و در لیسـت ده بـازی 
پرفروش تاریـخ بازی هـای رایانـه ای هم قـرار دارد Diablo اسـت. این بـازی در دنیایی 
افسـانه ای روایـت می شـود و تم اصلـی آن مبارزه خیر و شـر اسـت.دیابلو در اسـپانیایی 
بـه معنـای شـیطان اسـت. در این بـازی دیابلو کـه مظهر تـرس معرفی می شـود نقش 
منفـی اصلـی اسـت.وی جوانتریـن و در عیـن حـال قدرتمندترین شـیاطین اسـت. او به 
همـراه دو بـرادرش مفیسـتو و بـال بر جایـی مانند جهنم حکومـت می کننـد.از آن جا که 
دیابلـو مظهـر تـرس اسـت تـرس بـر او راهـی نـدارد و بار هـا در انسـان ها نفوذ کـرده و 
آن هـا را در راه هـای شـیطانی قرارداده اسـت. سـال ها قبل دیابلـو و برادرانـش به زمین 
می آینـد و باعـث هـرج و مرج می شـوند تا زمانـی که گروهـی از مردمان بـا قدرت های 
جادویـی آن هـا را در سـنگ هایی به نـام soulstone زندانی می کنند. سـنگی که دیابلو 
در آن زندانـی شـده در اعمـاق زمیـن دفن شـده و بر روی آن عمارتی سـاخته می شـود. 
دلیل سـاخته شـدن آن در نسـل های آتی به فراموشـی سـپرده می شـود تا این که شـهر 
کوچکـی در نزدیکـی خرابه هـای آن عمـارت بـا نام تریسـترام بـه وجود می آید.پادشـاه 
لئوریـک عمـارت را خـراب می کنـد تـا بـر روی آن عمارتـی دیگر بنـا کند غافـل از این 
کـه ایـن کار باعث می شـود دیابلو کم کم به الزاروس مشـاور ارشـد پادشـاه نفـوذ کند تا 
او سـنگی کـه او در آن زندانـی اسـت را نابود کند و بعـد از آن دیابلو در پادشـاه نفوذ کرده 
و باعـث می شـود پادشـاه یارانـش را بـرای جنگ بـه مناطقی کـه صلـح آن را فراگرفته 
بفرسـتد.دیابلو پادشـاه لئوریـک را تبدیـل به پادشـاه اسـتخوان می کند و قهرمـان بازی 
(کـه بـا توجه بـه انتخـاب بازیکـن از یک گونـه انتخاب می شـود) بـرای برداشـتن این 

نفریـن او را از بیـن می بـرد. در آخـر بـازی دیابلـو به شـکل فانـی ظاهر شـده و قهرمان 
داسـتان او را هـم از بیـن می بـرد و در واقـع دوبـاره در soulstone زندانـی می کنـد اما 
در انتهـا این طـور نشـان داده می شـود کـه دیابلـو قهرمان بازی را تسـخیر کرده اسـت.

بازیکوچک

باب دزده، یادآور سبکی قدیمی

اگـــر از گیمر هـــای قدیمـــی باشـــید و کنســـول آتـــاری را بـــه خاطـــر داشـــته 
ـــه  ـــه البت ـــید ک ـــرده باش ـــازی نک ـــس آن را ب ـــازی دزد و پلی ـــت ب ـــال اس ـــید مح باش
ـــه  ـــود ک ـــام پلیســـی ب ـــود و keystone ن ـــم واقعـــی آن keystone kapers ب اس
شـــما در نقـــش آن بـــازی می کردیـــد تـــا دزدی را کـــه قصـــد فـــرار داشـــت در 
ـــی  ـــم معرف ـــروز می خواهی ـــه ام ـــازی ک ـــه ب ـــد. البت ـــخصی بگیری ـــان مش ـــدت زم م
ـــک  ـــان دادن ی ـــباهت دارد و آن نش ـــازی ش ـــه آن ب ـــت ب ـــک جه ـــا از ی ـــم تنه کنی
ـــک دزد  ـــش ی ـــما در نق ـــه در آن ش ـــت ک ـــار اس ـــه از دیدکن ـــد طبق ـــاختمان چن س
ـــه  ـــد ب ـــواًل بای ـــوید و معم ـــر می ش ـــت ظاه ـــی اس ـــور مخف ـــک مام ـــع ی ـــه در واق ک
جمـــع آوری مـــدارک بپردازیـــد و خـــود را بـــه یـــک نقطـــه برســـانید. هـــر چـــه 
ایـــن کار را ســـریعتر و تمیز تـــر انجـــام دهیـــد امتیـــاز باالتـــری می گیریـــد. در 
ایـــن بـــازی بـــا اســـتفاده از پلـــه و آسانســـور می توانیـــد بیـــن طبقـــات حرکـــت 
ـــگ  ـــت زن ـــن اس ـــه ممک ـــرادی ک ـــا اف ـــا ی ـــد نگهبان ه ـــن می توانی ـــد همچنی کنی
ـــد  ـــتان باش ـــد حواس ـــد. بای ـــوش کنی ـــت بی ه ـــد از پش ـــدا در بیاورن ـــه ص ـــر را ب خط
ـــدن آالرم کار  ـــدا درآم ـــه ص ـــا ب ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــم نیفتی ـــا ه ـــد دوربین ه ـــه در دی ک
شـــما هـــم تمـــام اســـت. بازی هـــای این چنینـــی در دوره ای طرفدار هـــای 
ـــود.  ـــی ب ـــایه جهنم ـــا همس ـــن آن ه ـــاید معروف تری ـــتند و ش ـــود را داش ـــاص خ خ
ـــدن  ـــغول ش ـــی مش ـــرگرمی و اندک ـــرای س ـــاب دزده را ب ـــازی ب ـــال ب ـــر ح ـــه ه ب
فکـــر بـــه شـــما توصیـــه می کنیـــم. می توانیـــد ایـــن بـــازی را در لینـــک زیـــر 

ـــد. ـــام دهی انج
https://goo.gl/dKt9yk

مامور 47

آدم کش صاحب سبک!

اکشن  و  کاری  مخفی  سبک  در  خوبی  بسیار  بازی های 
بازی ها  سبک  این  شده اند.  درست  هم  با  ترکیب  در 
از  بر دارند  در  خوبی  فکری  چالش های  بر این که  عالوه 
این  از  یکی  می برند.  بهره  هم  شوتر  بازی های  هیجان 
بازی  دارد  را  خودش  خاص  طرفداران  که  بازی هایی 
یادتان  اگر  است.  حرفه ای  آدمکش  همان  یا   hitman

یعنی  کاراکتر  به همین  را  شخصیت  معرفی  اولین  باشد 
شرکت  توسط  بازی ها  این  دادیم.  اختصاص   47 مامور 
معروف بازی سازی یعنی IO interactive تولید شده و 
 Square توسط اکنون  و   Eidos شرکت توسط  ابتدا  در 
Enix منتشر می شوند. این بازی به قدری در بین کاربران 

محبوب شد که در سال 2007 یک فیلم با همین نام و 
اگر  شد،  ساخته  بازی  با  بسیار کم  داستانی  ارتباط  البته 
چه این فیلم نظر منتقدان را به خود جلب نکرد اما یک 
موفقیت تجاری در صنعت فیلم سازی محسوب می شد 
از  استفاده  با  دیگری  فیلم   2015 سال  در  طوری که  به 
شخصیت هیتمن ساخته شد که آن هم مورد انتقاد قرار 
گرفت. هیتمن یک آدم کش است که با تغییرات ژنتیکی 

کار  این  برای  تنها  و  ندارد  وجود  او  در  احساسی  تقریباً 
زمانی  او  که  می بینیم  اول  بازی  در  اما  است  دیده  تعلیم 
بر می آید.  انتقام  درصدد  می شود  آشنا  گذشته اش  با  که 
یکی دیگر از شخصیت های اصلی این بازی که تا زمان 
بازی چهارم یعنی هیتمن:خون بها، فقط و فقط صدایش 
را می شنویم دایانا برن وود است، شخصیتی که به هیتمن 
ماموریت هایی که باید انجام دهد را از طرف ICA ابالغ 
 International Contract مخفف  که   ICA می کند. 
آن  طریق  از  که  است  نهادی  در واقع  است   Agency

قاتل هایی مثل کد 47 را به صورت ناشناس به استخدام 
بازی  مهمی  نقش  خون بها  بازی  در  دایانا  می آورند.  در 
می کند. در واقع یکی از قسمت هایی که مانور خوبی روی 
داستان بازی می دهد همین بازی خون بها است. پایان این 
بازی به قدری بدیع و خالقانه بود که بسیاری حتی مرحله 
نکرده  بازی  شده  تمام  بازی  که  تصور  این  با  را  آن  آخر 
بودند! خون بها شاید بهترین بازی این سری بود که عالوه 
بر ماموریت های متنوع و خط داستانی غیر قابل پیش بینی 
موسیقی  با  که  هم  ارکسترال  و  زیبا  موسیقی  یک  از 

این  موسیقی  می برد.  بهره  بود  شده  ترکیب  الکترونیک 
بازی را جسپر کید ساخته بود. Hitman:absolution در 
20 نوامبر 2012 منتشر شد.در این قسمت این طور به نظر 
می رسد که دایانا به ICA خیانت می کند و وجود این نهاد 
را برای عموم افشا می کند به همین دلیل ICA افرادی را 
برای از بین بردن وی می فرستد، در یکی از ماموریت ها 
مامور  از  می شود  مجبور   ICAمامورهای دیدن  با  دایانا 
47 جدا شود و در این ماموریت، مامور 47 تا مرز کشته 
شدن پیش می رود. ICA مامور 47 را پیدا می کند و از او 
می خواهد دایانا را از بین برده و دختری به نام ویکتوریا که 
همراه اوست را به آن ها تحویل دهد، هیتمن به مقر دایانا 
نفوذ و به او شلیک می کند او ویکتوریا را با خود می برد 
اما وقتی می فهمد ویکتوریا هم مثل خودش یک کلون 
است و با استفاده از تغییرات ژنتیکی به وجود آمده به دایانا 
قول می دهد که از او مراقبت کند. بعد از این قضیه بلیک 
دکستر که سعی دارد ویکتوریا را به دست بیاورد توسط 
مامور 47 کشته می شود. معلوم می شود دایانا برای این که 
از ویکتوریا برای تبدیل شدن به یک آدم کش مثل مامور 
47 مراقت کند او را از ICA دور کرده است. در انتها هیتمن 
 ICA و دایانا دوباره با هم کار می کنند و ظاهراً مشکلشان با
هم حل شده است. این بازی، هم گرافیک زیبایی داشت و 
هم ماموریت های چالش برانگیز و زیبایی را شامل می شد. 
به همراه آن یک بازی جانبی به نام هیتمن، چالش تک 
تیرانداز هم منتشر شد که برای عالقه مندان به بازی های 
با تم تک تیرانداز بسیار جالب و متفاوت بود اما هیتمن به 
موبایل و تبلت ها هم راه پیدا کرد و اسکوایر انیکس یک 
پلتفرم ها  این  برای  را   hitman Go نام به  نوبتی  بازی 
 board) تخته ای  بازی های  به  شبیه  که  کرد  منتشر 
شد.  مواجه  هم  بسیاری  استقبال  با  و  بود   (games

همیشه در بازی های رایانه ای المان های داستانی هستند 
که بار ها و بار ها تکرار می شوند. این المان ها که نه تنها در 
بازی های رایانه ای بلکه در فیلم ها و سریال های داستانی 
بسیار مورد استفاده قرار می گیرند زامبی ها هستند. زامبی ها 
آسانی هم  به  که  هستند  متحرکی  مرده های  در واقع  که 
نمی میرند در بسیاری از فیلم ها و سریال های داستانی مورد 
زمان  رایانه ای هر  بازی های  اما در  قرار گرفته اند  استفاده 
است  ممکن  غیر  می شود  صحبت  زامبی ها  مورد  در  که 
گیمر ها به سری رزیدنت اویل فکر نکنند. سریال مردگان 
مورد  در  پیداست  نامش  از  که  همان طور  هم  متحرک 
همین زامبی ها ساخته شده و بسیار هم مورد استقبال قرار 
گرفت. معمواًل همان طور که فیلم های ساخته شده از روی 
بازی ها آن قدر که باید و شاید جالب در نمی آیند، بازی های 
ساخته شده برا ساس فیلم ها هم چنگی به دل نمی زنند 
البته همیشه استثنا هایی هم وجود دارند که بازی مردگان 
متحرک قطعاً از این استثناهاست. هر چند که هم سریال 
و هم بازی از روی یک کمیک به همین نام نوشته رابرت 
گرفته  الهام  را  بازی  ونمی توان  شده اند  اقتباس  کرک من 
از سریال نامید اما با توجه به این که این بازی اولین بار در 
سال 2012 و دو سال بعد از سریال منتشر شد بسیاری دلیل 
 telltale ساخت آن را موفقیت سریال آن می بینند. شرکت
games هم سومین فصل این سری را با مجموعه جدیدی 

از شخصیت ها معرفی کرده است. این فصل که مرز جدید 
نام گرفته ،با تغییرات زیادی که داشته با پیش اپیزودی آشنا 
برای گیمر های این بازی شروع می شود اما فصل اول آن 
انتخاب های  گرفتن  برای  زیادی  چالش های  در  را  شما 
یک  سخت  بر تالش های  داستان  می کند.  وارد  درست 
خانواده متمرکز می شود.تصمیم گیری و انتخاب های سخت 
که گاهی قلب شما را می شکنند از نکات داستانی قوی این 
سری بازی است. روند این بازی در برخی قسمت ها از دو 
فصل قبل کاماًل منحرف شده و حتی به اولین روز های 
پیدایش زامبی ها بر می گردد.در این بازی با خانواده گارسیا 
آشنا می شویم. خاویار که دوستانش او را ژاوی صدا می کنند 
برای عیادت پدر مریضش قبل از مرگ راهی خانه برادرش 

می شود اما به علت ترافیک ایجاد شده از حمله زامبی ها در 
راه می ماند و زمانی هم که می رسد خیلی دیر شده است. 
ژاوی سابقه خوبی در خانواده ندارد وقتی هم که دیر می رسد 
با مشت برادرش و سیلی مادرش روبه رو می شود و برای بار 
دیگر در چشم آن ها مانند فردی است که یک لکه سیاه برای 
خانواده است. در فصل های پیشین بازی شخصیت اصلی 
به دنبال برقراری ارتباط ها ی نزدیک با بازماندگان مانند 
اعضای خانواده است اما این فصل شما در یک خانواده سنتی 
قرار گرفته اید. احساسات در این بازی به نحو بسیار زیبایی 
در کنار هم چیده شده اند. مثل دیگر بازی های این سری 
این بازی هم یک ماجراجویی به همراه معما های محدودی 
می توان  است.  ماجراجویی  این  میانه  در  کردن  حل  برای 
و  ندارد  وجود  بازی  در  برانگیزی  چالش  چیز  تقریباً  گفت 
تنها روند داستانی آن است که آن را متفاوت و فوق العاده 
کرده است به طوری که مانند یک سریال خوب شما را تا 
انتهای بازی همراه خود نگه داشته است. این بازی هم مثل 
دیگر بازی های telltale به صورت اشاره و کلیک ساخته 
شده است. البته این شکل بازی ها طرفدار های مخصوص 
خودشان را دارند و معمواًل کمتر توجهی به ساخت آن ها 
بازی هایی  با  نمی توان  را  بازی  این  حال  هر  به  می شود. 

مثل رزیدنت اویل مقایسه کرد چرا که اساساً نوع مخاطب 
آن ها متفاوت است. بزرگترین نقطه قوت این بازی ها نحوه 
قرار  داستان  بطن  در  گیمر  چطور  این که  و  داستان گویی 
گیرد، می باشد. باید اذعان داشت که مردگان متحرک یکی 
از بهترین اقتباس ها از روی کمیک آن می باشد به طوری 
می کنند  دنبال  هم  را  آن  سریال  که  گیمر هایی  اکثر  که 
معتقدند این بازی روند داستانی بسیار بهتری را طی می کند.
به  بازی  این  عالقه مندان  البته  و  شد  گفته  که  همانطور 
خوبی می دانند، روند انتشار بازی هم به صورت اپیزودیک 
این  اول  قسمت  تنها  تاکنون  و  است  قسمت  قسمت  یا 
فصل منتشر شده است. بازی های اپیزودیک کم کم جای 
خود را بین طرفداران بازی باز کرده اند. کسانی که از گشت 
و گذار در دنیای بازی خسته نمی شوند و دوست ندارند بازی 
محبوبشان سریع تمام شود. بازی هایی مثل dreamfall و 
یا مردگان متحرک، داستان را آرام آرام پیش برده و به خورد 
مخاطب می دهند شاید به همین دلیل است که در بسیاری 
مواقع تأثیر آن ها از فیلم ها و سریال های تلویزیونی بیشتر 
است. به هر حال سری مردگان متحرک یک روایت خوب 
از یک کمیک است که اگر داستان بازی برای شما اولویت 

دارد بازی کردن آن را به شما توصیه می کنیم .

بازیشناسی

مردگان متحرکخبربازی

اقتباسی بی نظیر از یک کمیک

 رضا رهنمای مقدم


