ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ Gravity Rush 2؛ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی
ﻧﺠﺎت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،آذر ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﭼﻨﺎن ﺑﯽ راه ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮدش ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روان

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﺛﺎر ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ را در زﻣﺮه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دﻧﯿﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎن از ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻨﺮ را اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن
اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﺮ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﭼﻬﺮه ای ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮ را از
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺳﺎل  2012ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Project Sirenﺳﺎزﻧﺪه ی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﯾﺮن ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری  SIE Japan Studioﻋﻨﻮان ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش ) (Gravity Rushرا ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﯿﺸﻦ وﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺛﺮ و آﻏﺎزش در ﻋﯿﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﻮﺗﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﺶ ﺑﯽ
ﺑﺪﯾﻞ ﺳﯿﺐ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻮه ی ﺧﻮﺷﻤﺰه

آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮔﺎز ﺧﻮرده ی آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﮐﺎرل
ﻻرﺷﻮن را ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺪون ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.
در ﻧﺴﺨﻪ ی اول ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﻣﻮز و ﺳﺮدرﮔﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻧﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﮔﺮاوﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎذﺑﻪ« ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
در ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺳﺎﮐﺖ ،ﺳﯿﺒﯽ از روی درﺧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ دﺧﺘﺮک dﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن دﺧﺘﺮک ﺟﻮان داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﮔﻮﯾﺎ وی ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻟﺮزد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽ روﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﻫﻢ ﺑﻮده

و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ی زﻣﯿﻦ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .او ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﺑﺎ
وﺟﻮد آن ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ زده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ی اول ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﻣﻮز و
ﺳﺮدرﮔﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ رواﯾﺖ زﯾﺒﺎی داﺳﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺼﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻨﺼﺮی ﮔﯿﺮا و ﺟﺬاب ﮐﻪ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان را
ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻫﻨﺮی آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﺲ از آن دﯾﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎزی و ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺮی آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی ژاﭘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ!
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮل داده اﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺪرن ﺗﺮ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎزی آن را ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ و زﻧﺪه ﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی وﯾﮋه ی ﮐﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﻧﺎﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در
زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا آن ﻗﺪر زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺑﺎزی اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد و ﯾﺎ
ﺗﮑﺮاری ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻼ ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ  21ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش
ً
ﺟﺬاب و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﭘﺎزل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﺎی ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮان ﺳﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ی
رﯾﻤﺴﺘﺮ آن ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺑﺰﻧﻨﺪ وﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻧﺴﺨﻪ ی دوم اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺷﻤﺎره ی اول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اروﭘﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دارای ﮐﺸﺶ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮل داده اﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺪرن ﺗﺮ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎزی آن
را ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ و زﻧﺪه ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﭘﺮ اﺳﺖ از
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ی اول ﺑﺎ دو ﮔﺮوه دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  Neviو  Scarabsﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﮐﺖ و ﯾﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او ،راون ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ

ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ  Ghostرا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪاﻣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﮐﺎﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺻﻠﯽ  Heksevilleﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و
ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎره ی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .وی ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را درﻣﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻗﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﮐﺖ ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  Heksevilleﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ از آن ﺟﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺮه ای دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺒﻮد ﮐﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻫﻤﻦ ) (Dr. Brahmanﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ در ﺣﺎل
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻟﯽ ) (Kaliو دورﮔﺎ ) (Durgaﭘﺲ از ﮔﺬر از ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﺰم ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻬﺮ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺰم ﮐﺮده اﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﻫﺎی
دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺻﻠﯽ  Heksevilleﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .ﮐﺎﻟﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻫﺠﻮﻣﯽ و ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد؛ وی ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را درﻣﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﮔﺮدد .دورﮔﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎل ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﺘﺎ  1و دﻟﺘﺎ  2ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﮔﺮوه اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ﻫﺠﻮم

ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﺮوه دﻟﺘﺎ  2ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ از آﺗﺶ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎن
ﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ  3ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺎزی ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﺴﺨﻪ ی اول دﯾﺪم .اﻣﺎ دو ﮔﺮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻟﻮﻧﺎ ) (Lunaو ﺟﻮﭘﯿﺘﺮ ) (Jupiterﺟﺰو ﮔﺮاﻧﺶ
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺎی
ً
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزات و ﺧﻠﻖ دﺷﻤﻨﺎن و ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺗﮑﺮاری ﺷﺪن روﻧﺪ ﮔﺮوﯾﺘﯽ راش  2ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد،
ﻣﺨﺮب ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎز ﮔﺮدد.
 Jupiterﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ای ﺧﺎص اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ی ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ای
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻃﺮاف وی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی  Lunarﻧﺎم دارد .ﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ دور دﺷﻤﻨﺎن داﯾﺮه ای
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در داﺧﻠﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎپ دادن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای دﺧﺘﺮک داﺳﺘﺎن
ﻣﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺒﮏ و ﺳﺮﯾﻊ دﺷﻤﻨﺎن را ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را
ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

اﻫﺎﻟﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2آورده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺪرت آن ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ  3ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺎزی ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ی اول دﯾﺪﯾﻢ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر وارد ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد اﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ی
ﺧﺎص و ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل آن ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی
اﻣﺎ دو ﮔﺮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻟﻮﻧﺎ ) (Lunaو ﺟﻮﭘﯿﺘﺮ ) (Jupiterﺟﺰو ﮔﺮاﻧﺶ ﻫﺎی
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﻧﺶ ﻟﻮﻧﺎ ،ﮐﺖ را ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮش ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع درﻣﻮرد ﮔﺮاﻧﺶ ﺟﻮﭘﯿﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﺮق دارد .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﺶ ﮐﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺮاﻧﺶ ﺟﻮﭘﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻏﻮل ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺷﺎﻟﻮده ی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎره ی اول اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻧﺒﻮغ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ را در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ آن از ذﻫﻦ و ﺧﻼﻗﯿﻤﺖ
ﻃﺮاح ﻫﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺳﺘﻪ و روح و زﻧﺪﮔﯽ را در آن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻣﺪ.
ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ Isao Takahashi .و ﺗﯿﻢ وی ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ی دوم اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ،ﮔﯿﻤﺮ را ﻣﺠﺬوب و ﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر وارد ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد اﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ی

ﺧﺎص و ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل آن ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی آن ﮐﻤﯽ ﺑﯽ روح ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺷﺎدﺗﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در ﻃﯽ ﻣﺤﺎﺻﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﯿﻢ اﺳﭙﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ی ﺷﻤﺎره ی دوم ﺑﺎزی و

ﺳﺎﺧﺖ آن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ی اول ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ آن ﻫﺎ ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﻪ ی اول اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎره ی دوم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ ای

ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و ﻃﺮح
اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﺧﺸﺶ ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﻣﻌﻘﻮل آن ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
راه ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ را
ﻣﯽ دﻫﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Project Sirenدر ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮاوﯾﺘﯽ راش  2ﮐﻪ

در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮاوﯾﺘﯽ دﯾﺰ  2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ  18ژاﻧﻮﯾﻪ  2017ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دﻫﻢ دی ﻣﺎه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪﻣﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

