ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ The Last Guardian؛ اﻣﯿﺪﻫﺎ
زﻧﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
) Fumito Uedaﻓﻮﻣﯿﺘﻮ اوﺋﺪا( را ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  The Last Guardianﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﺋﺪا زاده ی ژاﭘﻦ و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻫﻨﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮑﺎن اﺳﺘﻮدﯾﻮی ) Team ICOﺗﯿﻢ اﯾﮑﻮ( ،دو ﺑﺎزی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺤﺒﻮب  ICOو Shadow of the

 Colossusرا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  2ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
اوﺋﺪا ﺧﻮد را در ﮔﺮداب ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ  The Last Guardianﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻗﯿﻖ آن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ،روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ،2007ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی
ﺧﻮش ﻧﺎم ﺗﯿﻢ اﯾﮑﻮ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ روی ﮐﻨﺴﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزی در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻓﺮو ﺑﺮود و
ﻋﺮﺿﻪ ی آن ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3ﺑﺎ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮی ﻓﻮﻣﯿﺘﻮ اوﺋﺪا ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﻮﻧﯽ ،او
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﯾﮑﻮ از ﺳﻮﻧﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪ
 genDESIGNرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) Shuhei Yoshidaﺷﻮﻫﯽ ﯾﻮﺷﯿﺪا(،
رﺋﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﺮﺿﻪ ی  The Last Guardianﻋﻮض
ﺷﺪه و ﺗﯿﻢ ﺑﺎزی ﺳﺎزی  genDESIGNﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوران ﺳﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺪارک دﯾﺪن اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﯽ ﯾﻮﺷﯿﺪا ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  2012ﭘﺮوژه ی ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ
ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
ﻣﺠﺪدا در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ
ﺑﺎزی  The Last Guardianﭘﺲ از  6ﺳﺎل
آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3ﺟﺎن ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﻪ
ﻟﺒﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،آن ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﮑﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ را
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اوﺋﺪا و ﺗﯿﻤﺶ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺮوژه ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی  The Last Guardianو ﺗﯿﻤﺸﺎن

در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ی ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ً
ﻣﺠﺪدا
ﯾﻮﺷﯿﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اوﺋﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  SIE Japan Studioاز ﻫﻤﺎن ﺳﺎل،
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻤﯽ داد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه روی ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3را ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزی  The Last Guardianﭘﺲ از  6ﺳﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ
آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻮﺷﯿﺪا ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،وﯾﺪﯾﻮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

ﯾﻮﺷﯿﺪا در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﮐﻮﺗﺎﮐﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ی ﺑﺎزی ﺑﺮای اﺟﺮا روی ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ،
دﺳﺘﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد.

ﺗﺮﯾﮑﻮ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﺳﮓ دارد و ﻧﯿﻤﻪ ی ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪن وی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاری
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
ﺑﭽﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺛﺮ  The Last Guardianﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ،

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی ،درون ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﺋﺪا ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮑﻮ و  Shadow of The Colossusﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم ) Tricoﺗﺮﯾﮑﻮ( از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﯾﮑﻮ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﺳﮓ دارد و ﻧﯿﻤﻪ ی ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪن وی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاری
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺎزل ﻫﺎی ﺑﺎزی را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺎ رﯾﺰ ﺷﺪن در ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل واژه ی Trico
در ﮔﻮﯾﺶ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده و واژه ی ﻣﺮﮐﺐ  Torikoﻧﯿﺰ از دو ﮐﻠﻤﻪ ی  Toriو  ،Nekoﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﻧﺪه و ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺶ ﺑﮏ ﻫﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮ
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺴﺮی ﮐﻮدک ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ی

ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ داﺳﺘﺎن »آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،دزدﯾﺪه و

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻣﻮزی در ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را روی ﺑﺪن ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺎل ﭘﺴﺮک ﺟﻮان داﺳﺘﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .وی در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی
زﺧﻤﯽ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﯾﮑﻮ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﯾﮑﻮ ﻇﺎﻫﺮی ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز دارد .او دارای ﭼﻬﺮه ای

وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮده و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ی اول ﺑﺎ آن ،اوﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻓﺮار
ﮐﻨﯿﺪ.
داﺳﺘﺎن  The Last Guardianﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی دوﺳﺘﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﯾﮑﻮ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮع
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺎزی رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﮑﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺣﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﻏﺬا و ﺧﻮاب او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان

ﺑﺎﻫﻮش و ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮ اﺳﺖ.
وی ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و
ﺷﻤﺎ را از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
 The Last Guardianدر دﯾﺪ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎزل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ ﻧﯿﺰ
در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ؛ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن  The Last Guardianرا اﺛﺮی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎزی ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ی داﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت و ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﮑﻮ دﺳﺘﻮر داده و از او ﺑﺮای ﺣﻞ ﭘﺎزل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ؛ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻪ اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﮐﺎری ﺑﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

دﯾﺪﮔﺎه ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 2009ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﭘﺴﺮک
درﻣﺎﻧﺪه ،در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﻪ ﺳﻼح ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻧﻪ زرﻫﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،ﭘﺮﯾﺪن و دوﯾﺪن ﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺎری دﺷﻤﻨﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ راه اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﻓﺮار در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻓﺮار ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎزی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﯽ ﺑﺎزﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﮑﻢ
راه رﻓﺘﻦ روی ﻟﺒﻪ ی ﺗﯿﻎ را دارد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮای
ﺑﺮای ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﭼﻮن  The Last Guardianاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪT
ﭘﯿﺶ رو دارد.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً دﯾﺪﮔﺎه ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 2009ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻮﻣﯿﺘﻮ اوﺋﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﻨﻮان و ﮐﺎر روی ﯾﮏ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻼ دﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ  The Last Guardianﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺗﯽ ﮐﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻞ دوران ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آن ﻗﺪر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی
ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎزی ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ داد .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان و وزش ﺑﺎد از ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﭘﺮﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد ﭘﺎزل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎزی را دوﭼﻨﺪان ﮐﻨﺪ.
ﺣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای
ً
در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ

ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﭘﺎزل ﻫﺎی ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ و اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺮاری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط آن ﺷﻮد .ﻓﻮﻣﯿﺘﻮ اوﺋﺪا را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از

ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮد .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن اﯾﮑﻮ و Shadow of
 The Colossusﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺄﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ از وی در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮش ﻣﯽ رود .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺼﺮی ﺑﺎزی ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی

ﭘﺮﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮ از ﻫﻢ اﺳﺖ.

ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎ دارای ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﻫﯿﭻ ﺧﻸ ﺧﺎﺻﯽ در آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و وزش ﻧﺴﯿﻢ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻏﺮق در روﯾﺎ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان دﻟﭽﺴﺐ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ی داﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 The Last Guardianﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﺳﺎل در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮده و
در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 8 .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﻮﻗﻌﺎت را از ﺳﻮﻧﯽ و
ﺗﯿﻢ اوﺋﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﺣﻮل اﯾﻦ اﺛﺮ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﭼﻮن The Last Guardian
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً  ،ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ اﯾﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻓﺮاوان.
ﭘﺲ از  8ﺳﺎل 6 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  17آﺑﺎن ،روز ﺣﺴﺎب رﺳﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺗﻮﺳﻂ  genDESIGNو ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  SIE Japan Studioدر دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﻓﻮﻣﯿﺘﻮ اوﺋﺪا ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

