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احمقانهترین لحظات E3

نمایشگاهامسالپربودازلحظاتی
کههرگیمریراخجالتزدهمیکرد

تاریخ  E3پر شــده از لحظات به یادماندنی ،لحظاتی که لزوم ًا هیجا نانگیز
نیستند ،اما همیشــه در یاد و خاطرات میمانند .امسال در این زمینه E3
رکورددار اســت زیرا حرکات احمقانهای طی آن رقم خوردند که بعید
است به این زود یها از ذهن گیمرها پاک شوند .نمایشگاه امسال مملو از
اتفاقهایی بود که هر گیمری را خجالتزده میکرد .از حرکت عجیب بازیگر
هالیوودی تا مبارزه دیوانهوار دو مدیر نینتندو که تمامی طرفداران این شــرکت را
بهتزده کرد .مانند سالهای گذشته بازیهای تناسب اندام سهمی در این لحظهها
داشتند .این موضوع سبب شد تا تعدادی از این لحظات احمقانه که البته تعدادشان
کم نبود را گلچین کرده و با شما به اشتراک بگذاریم.

اگر جایزه تمشکی برای مجریان بود؛ شک نکنید که آیشا تایلر استحقاق بردن آن را
داشت .این بازیگر مشــهور تلویزیونی برای دومین سال متوالی در نقش مجری
کنفرانس یوبیسافت ظاهر شــد .تایلر تا اواخر کنفرانس اجرای خوبی داشت
تا اینکه در یک لحظه عجیب و غریب پس از خداحافظی به سن بازگشت و
گریه کرد .لحظهای که نه تنها احساساتی نبود بلکه باعث واکنشهای تند
گیمرها شد .او پس از گریه کردن ناگهان دست زد و از یوبیسافت تعریف کرد
که بار دیگر او را مســئول اجرای کنفرانس کرده بود .گمان میکنیم یک نفر
باید به آیشا تایلر یادآوری کند که مخاطبان بازی ،تفاوت بسیاری با بینندگان
سریالهایی همچون  CSIدارند.

روزگاری فیبل یکی از محبوبترین بازیهای کنســول ایکس باکس به حساب
میآمد و حتی قسمت دوم آن توانست نامزد جایزه بهترین بازی سال شود ،اما
هر چه زمان گذشت ،این مجموعه هم با افت کیفی روبهرو شد .کار تا جایی
پیش رفت که حاال باید نمایش قسمت جدید آن را جزو یکی از احمقانهترین
لحظات  E3امسال قرار دهیم .البته این موضوع تا حدودی به چهار سازنده
بازی هم مربوط میشــد که با تکهپرانیهای بیدلیل خود ،نمایش «فیبل:
افسانه» را به سخیفترین حد ممکن رساندند .در هر صورت بعید است که پس
از این نمایش گیمرها عالقه چندانی به امتحان کردن این بازی داشته باشند.

یوبیسافت به لطف عنوانهایی همچون محاصره و کیش آدمکش نمایش خوبی در
 E3داشت اما رکورد لحظات احمقانه نمایشگاه امسال را هم به نام خود ثبت کرد.
در بخشی از کنفرانس شرکت فرانسوی ،آیشا تایلر از کارگردان بازی Shape
Upدعوت کرد تا بازی خود را به نمایش بگذارد .نمایش بازیهای تناسب اندام
همیشه با لحظات عجیب و غریب همراه است (برای چند لحظه نمایش دو سال
پیش کینکت را به خاطر آورید) ،اما به راستی شنا رفتن یک کارگردان بازی
چه جذابیتی میتواند برای بینندگان داشته باشد؟ کارهای خالق این اثر حتی
از دیوانهبازیهای تام کروز در برنامه اپرا هم سفیهانهتر بود .این نمایش به تنهایی
میتواند دلیلی برای نخریدن کینکت باشد.
ما همیشه ســاتورو ایواتا را به چشــم مدیری محجوب میدیدیم .کار عجیب و
غریبی هم از رجی (مدیر بخش آمریکا نینتندو) ندیده بودیم تا اینکه آنونس
نسخه جدید «سوپر اسمش براس» طی کنفرانس نینتندو به نمایش در آمد و
ذهنیتهای ما مثل برجی کج فرو ریختند .نمایش مبارزه این دو مدیر نه تنها
احمقانهترین لحظه  E3امسال ،بلکه یکی از دیوانهوارترین نمایشهای تاریخ
 E3را رقم زد .جالب اینجاست که «سوپر اسمش براس» همان ابتدای کنفرانس
به نمایش گذاشته شد و بینندگان را تحت تأثیر قرار داد .البته کنفرانس نینتندو
با وجود زلدا و ماریو جدید در مجموع خوب بود؛ هر چند بدون شیرینکاری دو مدیر
این شرکت میتوانست جذابتر هم باشد.

