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گزارش ویژه صبا از گیم آواردز 2014

اسکاربازیهایویدئویی
بهایستگاهآخررسید

مانند دیگر رسانهها و پلتفرمهای عرضه محتوای تعاملی ،دنیای بازیهای ویدئویی نیز سرشار از اختالف نظرهاست.
اختالف نظرهایی ک ه گاه جنب ه کارشناسانه دارند و در برخی مواقع ،رنگ هواداری از یک برند یا کمپانی خاص را به خود
میگیرند .هر چه که باشد ،انتخاب بهترینهای هر صنعت همیشه امری چالش برانگیز بوده ،هست و خواهد بود .در طول
سال همایشهای متعددی برای انتخاب بهترینهای دنیای بازی برگزار میشود و وبسایتها ،مجالت و دیگر مراجع
مرتبط با این صنعت نیز انتخاب بهترینهای خود را با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اختیار عالقهمندان قرار
میدهند .همواره رسم بر این بوده است که بهترینهای هر سال صنعت بازی را از مجموع جوایزی که به یک اثر تعلق
میگیرد مشخص میکنند .با این حال جوایز خاصی هستند که از اعتبار بیشتری برخوردارند .در طول یک دهه اخیر،
همایش ویدئو گیم آواردز یا جوایز سالیانه بازیهای ویدئویی که توسط شبکه تلویزیونی اسپایک برگزار میشد ،بیش
از دیگر رویدادها مد نظر رسانههای مرتبط با هنر هشتم قرار میگرفت .با وجود فراز و نشیبهای فراوان طی چند سال
اخیر و تغییر نام این مراسم به  VGXطی سال گذشته میالدی ،باز هم دوستداران صنعت بازی از آن استقبال میکنند
و برای رسیدن به روزهای آغازین دسامبر و برگزاری آن روزشماری میکنند .جف کیلی ،مجری شناخته شد ه وبسایت
گیم تریلرز و همایش ویدئو گیم آواردز ،چندی پیش اعالم کرد که او و تیم همراهش به صورت رسمی از شبک ه تلویزیونی
اسپایک جدا شدهاند و قصد برگزاری همایشی تحت عنوان گیم آواردز را دارند .گیم آواردز  2014ساعت  5:30بامداد
روز شنبه هفته جاری برگزار شد و از نظر ظاهری و نه محتوایی ،شباهت بسیاری به دورههای نهچندان دور خود داشت.
در ادامه به مرور مهمترین وقایع مرتبط با اسکار بازیهای ویدئویی خواهیم پرداخت.

گیم آواردز به روایت ساموراییها

برخالف سالهای گذشته ،امسال گل سرسبد مراسم ،ژاپنیها بودند.
با وجود برگزاری مراسم در خاک امریکا و شهر لسآنجلس ،سونی با
دستپر به همایش آمده بود و نینتندو هم با عناوین انحصاری جدید
خود ،به دنبال روزهای خوش ن ه چندان دور میگشت .گیم آواردز با
نمایش یک ویدئوی کوتاه از عناوین عرضه شده طی سال جاری رسماً
در ســاعت 5:30صبح به وقت ایران آغاز شد .نظم بسیاری خوبی در
برگزاری مراسم و زمانبندی آن دیده میشود و صحن ه نمایش نیز مانند
دورههای گذشته ،یک استیج بزرگ با فضای مانور نسبتاً بزرگ است.
مراسم امسال را رگی از شعبه امریکا نینتندو آغاز میکند؛ صحبتهای
او پس از نواختن پیانو توسط کوجی کاندو آغاز میشود .کاندو در طول
 30سال اخیر ،ساخت موسیقی بسیاری از عناوین مطرح نینتندو را بر
عهده داشته است و حاال با حضور دوباره خود بر روی صحنه گیم آواردز،
خبر از بازگشت ژاپنیها به روزهای خوبشان میدهد .رگی در رابطه با
تغییر سیاستهای کمپانی شرقی صحبت میکند و سپس به شیگرو
میاموتو ،خالق ماریو ،زلدا و چند عنوان جریانساز دیگر میرسد تا از
طریق یک پیغام ویدئویی با گیمرها و منتقدان دنیای بازیها صحبت
کند .پس از پایان صحبت سران نینتندو ،ویدئویی از ماریو میکر پخش
میشود .عنوانی که در سال آینده میالدی بر روی پلتفرمهای نینتندو
عرضه خواهد شد و به کاربران این اجازه را خواهد داد تا به سلیق ه خود،
مراحلی از جنس دنیای ماریو را طراحی کنند .به نظر میرسد که چشم
بادامیها هزین ه بسیاری برای گیم آواردز امسال کردهاند و هر طور شده،
به دنبال تبلیغ کنسول نسل هشتمی شکست خورده خود هستند.
سپس جف کیلی ،مجری شناخته شــد ه گیم آواردز بر روی صحنه
آمده و به حضار خوشامد میگوید .او خاطرنشان میکند که همزمان
با افرادی که در لسآنجلس و محل برگزاری گیم آواردز گرد هم جمع
شدهاند ،چند صد هزار گیمر دیگر نیز در سراسر جهان این رویداد را از
طریق شبک ه ایکس باکس الیو ،پلیاستیشن نتوورک ،استیم ،توئیچ
و دیگر بسترهای استریم آنالین تماشا میکنند .پس از خوشامدگویی
کیلی ،نوبت به بازیگر محبوب سریال  ،24کیفر سادرلند میرسد تا
بر روی صحنه حاضر شود .ســادرلند در دنیای سینما و تلویزیون به

بازی در نقش جک باور و در هنر هشتم نیز به صداپیشگی شخصیت
بیگ باس در جدیدترین نسخه متال گیر سالید مشهور است .او در
رابطه با پیشرفت روز افزون صنعت بازی به عنوان یک رسانه صحبت
میکند و در انتهای سخنان خود ،به حضور هیدئو کوجیما در سالن
اشاره میکند .کوجیما پس از سخنرانی چند دقیقهای سادرلند ،وارد
صحنه میشود و طبق معمول ،با لهجه انگلیسی دست و پا شکسته و
ن ه چندان گوشنواز خود در رابطه با پروژ ه جدیدش توضیح میدهد.
گویا مرد مرموز دنیای بازیها با دست پر به شهر گناه آمده است و قصد
دارد تا از بخش آنالین متال گیر سالید  5در طول گیم آواردز رونمایی
کند .کوجیما بخش آنالین متال گیر سالید را متال گیر آنالین مینامد
و ویدئوی چند دقیقهای از نحوه تعامل گیمرها بــا آن را به نمایش
میگذارد .ویدئوی مذکور طبق معمول با شوخطبعی کوجیما به پایان
میرسد و اسنیک با گرفتن یک سلفی عجیب در میان مبارزاتش ،نوید
یک عنوان متفاوت را به هواداران این سری بازی میدهد.

حماسه میرسد تا با موســیقی گوشنوازی که در پسزمینه پخش
میکنند ،نسخ ه دوم از بازی خود را به صورت رسمی معرفی کنند .این
عنوان با شعار «ما نجات پیدا خواهیم کرد» ،تا چندی دیگر روان ه بازار
خواهد شد .در کمال تعجب و بدون اعالم قبلی ،صحبت از پرهزینهترین
بازی تاریخ میشود و سرنوشت دو جایزه بهترین تجربه آنالین و بهترین
موسیقی را از آن خود میکند .دریافت تندیس بخش بهترین موسیقی
با حضور آهنگساز زبردستی چون مارتین اُدانل تا حدی محتمل به نظر
میآمد؛ اما با وجود مشکالت بسیاری که سرورهای آنالین سرنوشت با
آن روبهرو بودهاند ،انتخاب این عنوان در بخش بهترین تجرب ه آنالین،
تعجب بسیاری از گیمرها را برانگیخت.
به صرفهتری به حساب میآییم .مگر نه؟!» پس از صحبتهای شیفر،
سالن غرق در صدای خنده و تشویق حضار میشود .حضاری که به
شدت منتظرند تا شیفر هر چه سریعتر یکی دیگر از ادونچرهای خود
با همین جنس شــوخیها را روان ه بازار کند .سرانجام شیفر به پایان
صحبت خود میرسد و کاندیداها را اعالم میکند .برنده کسی نیست
جز تری پارکر برای ایفای نقش در بازی ویدئویی ساوت پارک .پارکر
مانند نقشهایی که در مجموعه ساوت پارک بازی کرده ،با شوخ طبعی
روی صحنه میآید و میگوید« :بازیهای ویدئویی را دوست دارم زیرا
تنها رسانهای هستند که در آن من میتوانم در مقابل کوین اسپیسی،
جایزه بهترین ایفای نقش و صداپیشگی سال را از آن خود کنم!» سپس
نوبت به استودیو فولبرایت میرسد تا از بازی جدید خود تحت عنوان
تاکوما رونمایی کند .اطالعات و تصاویر چندانی از تاکوما نمایش داده
نمیشود و این عنوان ،به سرعت جای خود را به نمایشی از دایینگ
الیت میدهد .عنوان مذکور در طی چند ماه اخیر پیشرفت بسیاری به
خود دیده است؛ اما به نظر میرسد که باز هم با اثر چندان دندانگیری
روبهرو نباشیم .سپس چندین تیزر تبلیغاتی از عناوینی چون گرگی
در میان ما و ...نمایش داده میشود و کیلی اشاره میکند که بسیاری از
عناوینی که در فهرست کاندیداهای امشب قرار دارند ،در حال حاضر
با تخفیف ویژهای بر روی شبک ه آنالین استیم عرضه میشوند .پس از
صحبتهای کیلی ،نوبت به تیم فرام سافتور و ساخت ه جدید آنها تحت
عنوان غوطهور در خون میرسد .غوطهور در خون به نوعی ادام ه معنوی
ارواح سیاه محسوب میشود و اتمسفری تاریک و به شدت خشن دارد.
نمایش بازی چند دقیقهای بیشتر به طول نمیانجامد و سازندگان با
این وعده که در همایش پلیاستیشن اکسپرینس بیشتر در رابطه با
روند آن توضیح خواهند داد ،نمایش خشن غوطهور در خون را به پایان
میبرند .سپس ویدئوی معرفی کاندیداهای بهترین بازی سال با عصر
اژدها :تفتیش آغاز میشود .پس از تفتیش ،نوبت به سازندگان نشان

ماجرای تکراری ما و آقای کیلی

پس از نمایش متال گیر آنالین ،نوبت بــه اهدای اولین بخش جوایز
میرسد .تیم شیفر ،بازیســاز خالق ،شــوخطبع و محبوب روی
صحنه میآید و با لحن همیشگی خود ،گیم آواردز را به چالش
میکشد .شیفر در بخشی از صحبتهای خود میگوید« :باز
هم گیم آواردز و باز هم هنرمندانی که میان و در رابطه
با بازی صحبت میکنند! برایتان یک سورپرایز دارم!
کاندیداهای بهترین صداپیشــگی و ایفای نقش سال
توسط من اعالم خواهند شد .راستش من نه بازیگرم و
نه هنرمند .البته هنرمندها در ادامه کمتر هم خواهند
شــد و به جایشــان من و همکارانم کاندیداها را
معرفی خواهیم کرد .به طور کل ما قشر مقرون

بهترین گیمر دنیا

سپس نوبت به گیمر جریانساز سال میرسد .جایزهای که امسال برای
اولین بار در فهرست جوایز حضور دارد و به گیمری اهدا میشود که
مهمترین دستاورد را طی یک سال اخیر به دست آورده باشد .گیمری
با نام کاربری توتال بیسکوئیت این جایزه را به دست میآورد و با پیام
ویدئویی خود ،از تمامی داوران و افراد حاضر در گیم آواردز امسال تقدیر
و تشکر میکند .ســپس پیتر مور از کمپانی الکترونیک آرتز بر روی
صحنه حاضر میشود و از ساخت ه جدید این شرکت صحبت میکند.
سازندگان برادران :افسان ه دو فرزند با تشکیل استودیوی جدیدی تحت
عنوان هیزالیت ،از این پس زیر نظر الکترونیک آرتز و در استکهلم سوئد
فعالیت خواهند کرد .پس از پایان صحبتهای تیم سازنده در رابطه
با ساخت ه جدیدشــان و ادای دین آنها به اولین ساخته محبوبشان،
تیزر کوتاهی از ساخت ه جدید هیزالیت پخش میشود و ارائه اطالعات
تکمیلی به آینده نزدیک موکول میشود .مدافعان سیاهچال 2عنوانی
بعدیاست که نمایشی در گیم آواردز امسال دارد .سازندگان توضیح
میدهند که بازی شب گذشته بر روی شبک ه استیم عرضه شده است
و در آیند ه ن ه چندان دور بر روی پلیاستیشن  4نیز قابل بازی خواهد
بود .سازندگان صحبتی از نسخه ایکس باکس وان نکردهاند؛ اما میتوان
منتظر عرض ه بازی بر روی کنسول مایکروسافت نیز بود .سپس نوبت به
باال بردن آدرنالین حضار با تغییر تم موسیقی میرسد .مارتین اُدانل از
طراحی تم موسیقی اصلی گیم آواردز سخن میگوید و شخصاً جایزه
بهترین موسیقی را برای سرنوشت دریافت میکند .سپس یک تیم با
استعداد موسیقی الکترونیک ،برخی از نواهای آشنا از سری بازیهای
محبوب را به اجرا در میآورند .نکت ه جالب توجه دیگر در رابطه با گیم
آواردز  ،2014دیجی اصلی این رویداد است .تمامی صداها و آواهایی
که در طول نمایش شنیده میشوند ،توسط یک گیمبوی قدیمی
تولید میشوند.
مستقلهاغوغامیکنند

پس از پخش موســیقی ،نوبت به یک عنوان ماجراجویی اول
شخص تحت عنوان ســرگردان میرسد .سرگردان به صورت
مستقل ساخته خواهد شد و روایتگر ســفر یک فضانورد برای
نجات از مخمصه در دل کهکشان خواهد بود .خبر خوب برای
گیمرها این است که بازی با موتور گرافیکی آنریل انجین 4
ساخته میشــود و از نظر گرافیکی کمتر مشکلی خواهد
داشــت .در ادامه بهترین بازی موبایل و کنسولهای
دستی ،به ســاخت ه بلیزارد میرســد و نسخه همراه
سنگدل ،افتخار دیگری برای سازندگان خوشآوازه
خود به ارمغان مــیآورد .در ادامه باز هم رجی در

تیم شیفر ،بازیســاز خالق ،شوخطبع و محبوب روی
صحنه میآید و با لحن همیشــگی خود ،گیم آواردز
را به چالش میکشد .شیفر در بخشی از صحبتهای
خود میگوید« :باز هم گیم آواردز و باز هم هنرمندانی
که میان و در رابطه با بازی صحبت میکنند! برایتان
یک سورپرایز دارم! کاندیداهای بهترین صداپیشگی و
ایفای نقش سال توسط من اعالم خواهند شد .راستش
من نه بازیگرم و نه هنرمند .البته هنرمندها در ادامه
کمتر هم خواهند شد و به جایشــان من و همکارانم
کاندیداها را معرفی خواهیم کرد .به طور کل ما قشر
مقرون به صرفهتری به حســاب میآییم .مگر نه؟!»
پس از صحبتهای شیفر ،سالن غرق در صدای خنده و
تشویق حضار میشود .حضاری که به شدت منتظرند
تا شیفر هر چه سریعتر یکی دیگر از ادونچرهای خود
با همین جنس شوخیها را روان ه بازار کند

خبر

یادآوری

اطالعاتجدیدازبازی
ویدئوییگودزیال

ماجراجوییهایایندیانا
جونزدنیایبازیها

بــازی ویدئویــی گودزیــا تا به
حــال نمایــش چنــدان خوبی
نداشته اســت ،اما با وجود همین
نمایشهای متوســط و بعضاً ضعیف ،باز هم قلب هواداران مجموعه گودزیال برای
شنیدن اطالعات جدیدی از بازی تندتر میزند .بر طبق اعالم کمپانی نامکو ،بازی
تابســتان ســال آینده میالدی و به صورت انحصاری روی دو کنسول نسل هفتم و
هشتم پلیاستیشــن عرضه خواهد شد .گفته میشــود که گیمر در بازی ویدئویی
گودزیال ،نقش خود گودزیال را بر عهده خواهد داشــت و برای عبور از مراحل ،نیاز
خواهد داشــت تا هر آنچه بر ســر راه خود میبیند ،تخریب کنــد .منابع آگاه خبر
میدهند که بازی تنها دارای حالت داستانی نخواهد بود و چندین ماده مختلف دیگر
نیز برای آن در نظر گرفته شــدهاند .در حال حاضر اطالعات کاملی از خط داستانی
بازی در دسترس نیســت ،اما در خالصهای که تیم نامکو از داستان بازی ارائه داده
است ،میتوان وفاداری تیم نویسنده و سازنده بازی به اصالت گودزیال را حس کرد.
اگر شما هم از هواداران قدیمی گودزیال هستید و به خراب کردن آسمان خراشهای
چند صد متری و خیابانهای پرترافیک شهر هم حس خوبی دارید ،بازی ویدئویی
گودزیال تا چندی دیگر پذیرایتان خواهد بود.

در سالهای نهچندان دور ،کمتر کسی
تصور میکرد کــه روزی جایگاه الرا
کرافت و سری بازیهای مهاجم مقبره
به عنوان دیگری برسد .حال که چند سالی از عرضه اولین نسخه آنچارتد میگذرد ،دیگر
کسی پادشاهی روزهای دور ســری مهاجم مقبره را به یاد نمیآورد و همه یکصدا نیتن
دریک و سری بازیهای آنچارتد را حاکم مطلق بازیهای اکشن-ماجراجویی با درون مایه
پلتفرمر میدانند .در سهگان ه اصلی آنچارتد ،هر سه عنوان در هنگام عرض ه خود یک انقالب
به حساب میآیند .نسخه اول در روزهایی عرضه شد که پلیاستیشن 3وضعیت خوبی در
بازار نداشت و عنوان مذکور توانست تا ضمن افزایش میزان فروش این کنسول ،گیمرها
را نیز مجذوب خود کند .نسخ ه دوم نیز به عنوان یک ادام ه تمام عیار نزد هواداران آنچارتد
شناخته میشود .با این حال کمتر کسی را میتوان یافت که آنچارتد 3را بازی کرده باشد
و از زیباییهای آن صحبتی به میان نیاورد .آنچارتد3نهایت هنر تیم خالق ناتی داگ در
ساخت یک عنوان پلتفرمر با المانهای سینماتیک و البته گیمپلی خطی بود .پیشنهاد ما
این است که اگر به سراغ این عنوان میروید ،تمامی مراحل را پشت سر هم و بدون وقفه
تجربه کنید .مطمئن باشید که سکانس گم شدن نیتن در کویر ،تا سالهای متمادی در
هیچ عنوان دیگری تا این حد استادانه بازسازی نخواهد شد.

عکس روز
ساموراییها
به شهر گناه رسیدند

پس از برگزاری مراسم بهترین
بازی سال در لسآنجلس امریکا،
اینبار نوبت به سونی رسیده
است تا با رویداد پلیاستیشن
اکسپرینس،توجهرسانههای
مرتبط با بازی را به امریکای
شمالی جلب کند .رویداد مذکور
ساعت 9:30شب روز شنبه آغاز
به کار کرد و تا دو روز آینده ادامه
خواهد داشت« .آنچارتد،»4
«فرقه »1886 :و «غوطهور در
خون» تنها بخشی از برنامههای
سونی برای این همایش دو
روزه هستند .گزارش کامل
پلیاستیشناکسپرینسراطی
هفتهجاریدرهمینصفحه
مطالعهخواهیدکرد.

سال دوم

هنرهشتم
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کنار جف کیلی حضور پیدا میکند و دو جایزه بهترین اســتودیوی
سال و بهترین بازی مبارزهای سال را برای نسخه جدید سوپر اس َمش
دریافت میکند .به نظر میرســد که فرمولهای تکراری نینتندو در
ساخت عناوین مبارزهای همچنان محبوب است و داوران گیم آواردز،
به عناوینی از این دست توجه بسیاری نشان میدهند .پروژه استیم،
جدیدترین پروژه نینتندو نیز در این میان معرفی میشود و بر همگان
واضح میشود که بازی با شمایلی نزدیک به عناوین ژانر استیم پانک و
با تکیه بر بخش چندنفره آنالین در اختیار گیمرها قرار خواهد گرفت.
استودیو کوچک فیسپانچ نیز با عنوان «پیشتر» در گیم آواردز ظاهر
شده است و نمایش نسبتاً طوالنی نیز از بازی خود دارد .به نظر میرسد
که بازی روایتی از سالهای دور بشــر و زندگی او برای بقا را به تصویر
میکشد .بتلفیلد :هاردالین نیز با اجرای زنده موسیقی خود نمایشی
دارد و کارگردان بازی از تیم ویسرال ،توضیحاتی در رابطه با اجرای فاز
جدید بتا پیش از عرض ه نهایی بازی ارائه میکند .در ادامه َمت هاگ ،به
عنوان بهترین گیمر سال انتخاب میشود .او تخصص اصلی خود را در
سری ندای وظیفه یافته و در صحبت با کیلی میگوید که گیمر بودن،
شغلی اصلی اوست .متأسفانه ساماندهی جوایز در این بخشهای پایانی
به شدت بد صورت میگیرد و اهدای جوایز به ناامیدکنندهترین شکل
ممکن صورت میگیرد .مسئله وقتی اعصاب خردکنتر میشود که
نوبت به خواننده گروه جوان ایمجین دراگونز میرسد تا بهترین بازی
مسابقهای-ورزشی سال را معرفی کند .در کمال ناباوری و در حضور
عناوینی چون فورتزا :هورایزن 2و شبیهساز بسکتبال ،NBA 2K15
این ماریو کارت  8است که این جایزه را دریافت میکند .به نظر میرسد
که وقت آن رسیده است تا به دستهای پشت پرده در رابطه با موفقیت
بیدلیل نینتندو در گیم آواردز امسال مشکوک شویم .سپس همایش باز
هم ب ه کام چشم بادامیها شیرین میشود و تیم سونی با نمایشهایی از
بسته الحاقی انحصاری سرنوشت ،فرقه 1886 :و تا سحرگاه به استقبال
گیمرها میآید .فرقهمانند همیشــه از نمایش کامل گیمپلی سر باز
میزند و تا سحرگاه نیز به طرز عجیبی مکانیکی و نزدیک به درامهای
تعاملی کیج به نظر میرسد .البته بعید میرسد که قدرت روایی عنوان
مذکور در حد عناوین سالهای ن ه چندان دور دیوید کیج باشد.
برترینهای سال آینده

ن فال
در ادامه روند ناکامیهای مایکروسافت ،عنوان جریانساز تایتا 
باز هم بدون جایزه میدان را ترک میکند و بهترین عنوان شوتر سال
به فارکرای  4میرسد .با این شرایط میتوان گفت که ندای وظیفه و
تحول عظیمی که به خود دیده است نیز با دست خالی گیم آواردز را
ترک خواهد کرد .پس از یک نمایش نسبتاً کوتاه از ویچر  ،3سازندگان
قلبهای شــجاع :جنگ بزرگ با دریافت دو جایزه بازی جریانساز
ســال و بهترین روایت ،رقبای پر مدعای خــود را کنار میزنند و به
پرافتخارترین تیم وابسته به کمپانی فرانسوی یوبیسافت طی یک
سال اخیر تبدیل میشــوند .آسمان هیچ انســان با نمایشی چند
دقیقهای دل صاحبان پلیاستیشــن  4و رایانههای شــخصی را به
دست میآورد و با تأیید عنوان اختصاصی سینمایی گودزیال بر روی
کنسولهای نسل هفتم و هشتم سونی ،شــب خوب ساموراییها
تکمیل میشود .نیل دراکمن از اســتودیو ناتی داگ بر روی صحنه
میآید تا جایزه یک عمر فعالیت مفید در دنیای بازیها را به سران
سابق استودیو سیهرا ،رابرتا و کن ویلیامز اهدا کند .در همین هنگام
دومین نسخه از بازجویی پادشاه نیز معرفی میشود تا دوستداران این
فرنچایز قدیمی نیز دلیلی برای لذت بردن از گیم آواردز  2014پیدا
کنند .در ادامه و در عین ناباوری ،شوالیه بیل به عنوان بهترین بازی
مستقل سال انتخاب میشود و نظرات کارشناسان و منتقدان دنیای
بازیها را طی چند لحظه باطل میکند .بازی عناصر بشر نیز توسط
استودیو روبوتوکی معرفی میشود تا دوستداران اکشن دیوانهوار با
زاویه دید اول شخص نیز تا حدی از معرفی یک عنوان جدید به وجود
بیایند .نهایتاً نوبت به انتخاب بهترین بازی سال میرسد؛ جایی که
خوشبختانه دیگر نینتندو و برتریهای عجیب و غریبش نقشی ندارند
و عصر اژدها :تفتیش با اقتدار لقب بهترین بازی ســال را از آن خود
میکند .پس از اعالم برتری تفتیش بر دیگر عناوین موجود در فهرست
نامزدهای بهترین بازی سال ،نینتندو با نمایش اختصاصی از نسخه
جدید زلدا باز میگردد .این نمایش توســط میاموتو و آنوما صورت
میگیرد و نهایتاً از بزرگترین پروژه نینتندو طی سال آینده میالدی
پردهبرداری میکند .در جریــان صحبتهای میاموتو و آنوما ،تأیید
میشود که نسخ ه جدید استار فاکس نیز قبل از عرض ه رسمی افسانه
زلدا روان ه بازار خواهد شد .با این شرایط و با توجه به داوریهای عجیبی
که پیش از نمایشهای پایانی صورت گرفت ،میتوان گفت که نینتندو
شب بســیار خوبی را در گیم آواردز امسال پشت سر گذاشته است.
حسن ختام گیم آواردز ن ه چندان پرفروغ امسال ،اجرای خارقالعاده
گروه ایمجین دراگونز و کوجی کوندو است .ترکیب سبک موسیقایی
این گروه راک جوان با نوای پیانو کوندو ،سبب میشود تا حضار لحظات
پایانی گیم آواردز را ایستاده برای تیم موسیقی دست بزنند.

