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«جانی دپ» بهخاطر همکاری دوبارهاش با تیمبرتون در فیلم «سویینی تاد :آرایشگر شیطانی خیابان فلیت» نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول  2008شد و جایزه گلدنگلوب
بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال را هم از آن خودش کرد« .جانی» در این فیلم نقش بنجامین بارکر آرایشگر را بازی میکند که یک قاضی بدطینت او را از خانوادهاش جدا و به جای دیگری
تبعید کرده ،اما او بعد از 15سال با نام مستعار سوئینی تاد باز میگردد تا انتقام بگیرد...

ویچر  ،3بمبخبری
نمایشگاه امسال

خبرمهمدنیایبازیها

از مدتها پیش مشــخص بود که ساخته جدید
استودیو «ســیدی پراجکت» در نمایشگاه E3
امسال ،نمایش خواهد داشت ،اما هیچکس انتظار
خبرهایی که طی چنــد روز اخیر در رابطه با این
عنوان منتشــر شدهاند ،نداشــت .بر طبق اعالم
منابع آگاه ،بازی در نمایشــگاه امسال ،نمایشی
ده دقیقهای خواهد داشــت .این نمایش تمرکز
خود را بر روی سیســتم آب و هوای پویا ،نبردها
و همینطــور تغییرهــای محیط بــازی تحت
تأثیر این سیســتمها خواهد گذاشــت .برخی از
شایعهها ،خبر از نمایش این عنوان در کنفرانس
خبری مایکروســافت میدهند ،امــا آنطور که
«فیل اسپنســر» از برنامه مایکروســافت برای
نمایشگاه میگوید ،بعید به نظر میرسد که یک
عنوان مالتیپلتفرم نمایشی ده دقیقهای در این
کنفرانس داشته باشد .همچنین تیم سازنده اعالم
کرده که بازی در نمایشــگاه امسال ،برای عموم
قابل بازی خواهد بود و منتقدان و بازیسازان نیز
پشت درهای بســته ،تجربهای منحصر به فرد از
یک نبرد حماسی خواهند داشت .البته تیر خالص
«سیدی پراجکت» به کاسه صبر گیمرها را هم
فراموش نکنید .نسخ ه ویژ ه بازی چند روزی است
که معرفی شده و به جرئت میتوان گفت که این
بسته ویژه ،یکی از بهترین پکهای معرفی شده
برای عنوانهای نسل هشــتم است .باید منتظر
ماند و دید که «گرالت» و دنیای بیکران «سیدی
پراجکــت» میتواند از پــس نقشآفرینیهای
معرفی شده همچون «عصر اژدها :تفتیش» عبور
کند یا خیر .فراموش نکنید که اگر نسخه چهارم
از سری بازی افسانهای «فالآوت» در نمایشگاه
امسال معرفی شــود ،کار «ویچر  ،»3دشوارتر از
قبل خواهد شد.
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ت پُر به  E3میآید
یوبیسافت با دس 

طی دو سال اخیر ،کنفرانسهای خبری کمپانی یوبیسافت در نمایشگاه E3با یک رونمایی عظیم به پایان رســیدهاند .دو سال پیش عنوان سگهای نگهبان و سال گذشته هم
«اتحادیه» از سری «تام کلنسی» معرفی شد .یوبیسافت برای نمایشگاه امسال نیز زمزمههایی از یک رونمایی بزرگ در پایان کنفرانس خود دارد ،اما عنوانی که بیش از رونمایی
جدید این کمپانی ،توجهها را به خود جلب کرده ،اتحادیه است ،یک شوتر سوم شخص خوشساخت ،با قابلیتهای آنالین بینظیر .گویا نمایش قبلی بازی ،عطش منتقدان و گیمرها
را در رابطه با این عنوان رفع نکرده است .البته یوبیسافت نیز نسبت به محبوب بودن ساخت ه جدید خود آگاه است و این مسئله را میتوان از حسابهای این کمپانی در شبکههای
اجتماعی متوجه شد .روزی نیست که در رابطه با این عنوان صحبت نشود ،هشتگهای آن مورد استفاده قرار نگیرد و فنآرتهای مختلف آن منتشر نشود .با توجه به صحبتهای
سازندگان ،میتوان انتظار یک نمایش باشکوه از بازی داشت .احتماالً این نمایش پیرامون قابلیتهای آنالین و خصوصاً بخش  Co-Opبازی خواهد بود .همچنین میتوان منتظر
قابلیتهای جدید ســرویس  U Playدر رابطه با این عنوان نیز بود .این قابلیتها میتوانند مکمل خوبی برای دو شبک ه آنالین  PSNو الیو باشند .امیدواریم که این عنوان مانند
سگهای نگهبان دچار افت نسبی در هنگام عرض ه نهایی نشود و کیفیت خود را طی نمایشهای آینده نیز حفظ کند.

نمایش مس افکت طی کنفرانس EA؟
مسئوالنشرکت EAازچندماهپیشدرموردنسخهجدیدسریمسافکتصحبتمیکردندوحاالدرآستانه E3ازاینکمپانیخبرمیرسدکهآنهاقسمتچهارماینمجموعهرادرکنفرانس
لسآنجلس خود به نمایش خواهند گذاشت .این شایعه زمانی قوت گرفت که «یاکین روی» مدیر پروژه این بازی در توییتر خود اعالم کرد که پس از8سال در نمایشگاه  E3حاضر خواهد شد.
گفته میشود که EAدر نظر دارد تا قسمت جدید را به عنوان آغازگر یک سهگانه متفاوت معرفی کند .سال گذشته بود که سازندگان اعالم کردند قسمت بعدی این سری از موتور فراست بایت
بهره خواهد برد .موتور گرافیکی قدرتمندی که استودیو دایس آن را تهیه کرده و پیش از این در عنوانهای بتلفیلد ،نیاز به سرعت و مدال افتخار از آن استفاده شده بود .مس افکت محبوبترین
اثر نقشآفرینی شرکت EAاست که هر سه قسمت آن را استودیوی مشهور بایور تهیه کرده است .در ابتدا این سری در انحصار مایکروسافت و کنسول ایکس باکس بود ،اما پس از خرید بایور به
وسیله ،EAنسخههای دیگر آن هم برای مابقی کنسولها عرضه شد .مس افکت یک مجموعه نقشآفرینی علمی/تخیلی است که داستان آن مربوط به صد سال آینده است .در سری اصلی ،شما
در نقش فرمانده شپرد بازی میکردید (انتخاب جنسیت شخصیت اصلی بر عهده گیمر بود)؛ هرچند گفته میشود شخصیت جدیدی در سهگانه جدید معرفی خواهد شد.

چوب حراج بر سر بزرگترین مجموعه بازی تاریخ

مایکل توماسون که بزرگترین کلکسیونر بازیهای ویدئویی است ،اعالم کرده که قصد دارد مجموعه عنوانهای خود را یکجا به فروش برساند .توماسون در حال حاضر بیش از 11هزار
بازی مختلف را در مجموعهاش دارد که بسیاری از آنها تا به حال وارد کنسول بازی نشدهاند .جالب اینجاست که در مجموعه او  8300عنوان هنوز دارای جعبه و راهنمای اصلی هستند.
نام توماسون 43ساله ،سال گذشته در کتابهای گینس ثبت شد .او پیش از این اعالم کرده بود که مجموعهاش ارزشی بین  700تا  800هزار دالر دارد؛ هرچند تا کنون پیشنهادی باالتر از
 50هزار دالر به دست او نرسیده است .عالوه بر بازی ،بیشتر کنسولهای تاریخ از جمله دو نسل ایکس باکس ،سه نسل پلی استیشن ،تمامی کنسولهای شرکت نینتندو و سگا در مجموعه
او یافت میشود .مایکل توماسون بیش از یک دهه است که در دانشگاه کانیزایاس واقع در بوفالو امریکا ،بازیهای رایانهای تدریس میکند .از جمله واحدهایی که او درس میدهد میتوان به
تاریخچه بازیهای رایانهای ،طراحی بازی و انیمیشن 2بعدی اشاره کرد .مشغله کاری او به قدری زیاد است که تنها میتواند سه ساعت در طول هفته بازی کند .جالب اینجاست که او پیش
از این دو بار کلکسیونهای خود را فروخته است ،یکبار در سال  89میالدی و بار دیگر سال  98برای تأمین هزینههای ازدواجش!

رایدلی اسکات ساخت هیلو را آغاز کرد

با چراغ سبز مایکروسافت ،کار ساخت یکی از دو مجموعه دیجیتالی هیلو آغاز شد .رایدلی اسکات در صدر این پروژه قرار دارد و به همراه مایکروسافت و استودیوی شخصی خودش ،اسکات فری،
این مجموعه را تهیه خواهد کرد .اسکات و تیمش در حال حاضر مشغولفیلمبرداری این سری در بلفست ایرلند شمالی هستند .سرجیو میمیکا گازان ،کارگردان58ساله وظیفه ساخت مجموعه
مذکور را بر عهده گرفته است .گازان پیش از این به عنوان دستیار کارگردان استیون اسپیلبرگ شناخته میشد .در کارنامه او میتوان کار روی آثار مشهوری همچون :اگه میتونی منو بگیر ،گزارش
اقلیت و نجات سرباز رایان را مشاهده کرد .مایکل کولتر بازیگر سریال تعقیب ،نقش اصلی این پروژه را ایفا خواهد کرد .تا کنون فقط مشخص شده که این بازیگر در نقش شخصیتی با نام مارلو ظاهر
شده است .تیم سرگرمی ایکس باکس اعالم کرده که این مجموعه در پاییز امسال پخش خواهد شد .احتمال میرود که پخش این سری با عرضه نسخه بازسازی شده بازی هیلو 2همراه باشد.
عنوانی که در E3امسال به نمایش در خواهد آمد .پیش از این اعالم شده بود که احتماالً شبکه شوتایم (دکستر ،ری داناوان) این مجموعه را پخش خواهد کرد .این تنها پروژه تلویزیونی هیلو نخواهد
بود .سال گذشته استیون اسپیلبرگ قراردادی با مایکروسافت به امضا رساند که بر اساس آن کارگردان شهیر سینما وظیفه دارد یک سریال پر هزینه را بر اساس دنیای هیلو تهیه کند .استودیو343
به عنوان سازنده سری ،نظارت مستقیم روی هر دو مجموعه خواهد داشت.

