ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی Assassin’s Creed Syndicate؛
ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻋﺮﺿﻪ ی ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮی راﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪان دور
از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ در ﻫﺎﻟﯿﻮود و ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺑﻼک ﺑﺎﺳﺘﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه دﺳﺖ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﯿﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ

ﭼﯿﺰ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی 60
دﻻری ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺻﻼ ارزش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ!(.
اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺳﺎزان و ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺴﺎزی،
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮی اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ
وﺣﺸﺘﻨﺎک از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ
اﺳﺎﺳﯽ و آن ﭼﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺎزی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺒﺎﺣﺚ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎزی
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎزی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎ ،دو ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ .اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد ،ذره ذره ،رس ﺑﺎزی را ﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺑﻪ
زوال ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Unityﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪ و از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪی و ﺣﯿﺎﺗﯽ رﻧﺞ

ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﮔﻠﯿﭻ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﮕﺮف و در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﯾﺎ  ،Syndicateﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر  Unityﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺎر ﮔﯿﻤﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﻨﺪن ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ از ﺳﻮژه ی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ؛
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﯽ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺧﺎک و ﺧﻮرده ی ﺳﺎﺑﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻪ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و اﯾﺪه ی اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ داﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻨﺪن در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺗﻤﺴﻔﺮی

اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺑﺎزی ﭘﺪﯾﺪ آورده و از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﺘﯿﻢ ﭘﺎﻧﮏ،
ﻟﺬت زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ی دوم ﺑﺎزی و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ  Brotherhoodو ،Revelations
ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮوف واﻗﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻫﯿﺠﺎن ﺣﻀﻮر در
ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﺗﺎﻧﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ از
آن ،ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﺪ آورد .ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ راﯾﺞ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺪل ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪار ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ اﻟﻤﺎن در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﮔﯿﻤﺮ در ﻃﻮل ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺮادی
ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎرﻟﺰ دﯾﮑﻨﺰ ،اﮐﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮاﻫﺎم ﺑﻞ ،ﭼﺎرﻟﺰ داروﯾﻦ و ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارد و ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در آن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ

ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم؟
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داوﯾﻨﭽﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ی دوم ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺑﺎزی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ روﺷﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ی وی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ اش اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ اﻣﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن از اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻘﺪر ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ!
دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﺴﺨﺮه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی و داﺳﺘﺎن ﺧﺎﻣﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﯿﻠﻢ

ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮاﺑﻎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
اﻓﺮادی ﻣﻨﺰوی و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻫﻤﯿﻦ اﻟﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ

ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﻏﺮاق در ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ،

ﺑﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻄﻠﺐ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزان و در راس آن ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﻃﻤﻊ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺻﺮف از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻨﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ؟

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎزی داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادری ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ »ﺟﯿﮑﻮب« ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻟﻮده دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺗﺰﯾﻮ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮﻫﺮ وی ﯾﺎ »اﯾﻮی« ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﺗﺮ دارد و اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯿﻨﺰﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﺗﻤﭙﻼرﻫﺎ را اﻣﺮی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﯿﮑﻮب و اﯾﻮی در ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار دارد و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺮﺟﯿﺢ

ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎت ﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ داﺳﺘﺎن ،ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و در ﮐﻞ ،ﺑﺎ روﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﺰاران ﺑﺎر آرزوی ﻣﺮگ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﮐﺜﺮ ﮐﺎت ﺳﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺎزی ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه
ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﻫﺎ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﺨﺶ ﮐﻤﭙﯿﻦ و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی
ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﺧﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه اﻣﺮی ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان روی ﺑﻬﺒﻮد ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو-ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز از ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از در و دﯾﻮار ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺪن روی ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز

اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮش ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی
روان ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ

ﺑﺎزی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد )و ﺑﻌﻀﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ( در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از دﯾﻮار

دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﭼﻮن زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﻨﺎﺑﯽ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﯾﺾ و

ﻃﻮﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﻘﻠﯿﻪ ی ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ،در ﺷﻬﺮ
ﺟﻮﻻن دﻫﯿﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺗﻐﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﺜﺒﺖ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه روی آن ﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ را از ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ.
ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ی ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮ ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ دﮐﻤﻪ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻠﻪ و دﮐﻤﻪ ی دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ از
ﺣﻤﻼت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ی ﺳﻮم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮد ﯾﺎ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎرﻧﺠﮏ دودزا را روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﻣﻮﺟﺐ ﮔﯿﺞ ﺷﺪن
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺮاد ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺻﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺒﺎرزات اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻨﮓ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  3ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن
ﺑﻪ زور ﺑﻪ  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﮕﺮدﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  6ﮔﻨﮓ 4
ﻧﻔﺮه ی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزی ،ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن زﻣﺎن ﻟﻨﺪن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ!

در ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان داﺋﻤﺎ ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﻮﭻ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺳﺒﮏ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزه از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺟﯿﮑﻮب ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﺮ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،از ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻮی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺒﺎرزات وی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن

زﻣﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،در ﮐﻞ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ

اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﺎرزات ﻫﺮ دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،ﺟﺪا از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن آﺳﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺎن  3-2ﻣﺒﺎرزه ی اول،

دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی از روﻧﺪی ﯾﮏ ﺳﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﮐﻮر وارد

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ روﯾﺪ
و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و وی را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﯽ
دزدﯾﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﮐﺸﺶ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و روﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن آن ﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﭼﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ اﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و زدن دﮐﻤﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وی را ﺑﺮﺑﺎﺪ و ﺑﻪ زور ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ! اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ ای از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺨﻪ ی دوم ﺑﺎزی ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ی  ،Brotherhoodﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و از آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﺎر ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻣﯿﻨﯽ ﮔﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی دارد و راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺷﻤﻨﺎن ،ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎر ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺎزی ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻮش ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ از دﯾﮕﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺮﯾﺪاری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﯿﮑﻮب و اﯾﻮی ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ
ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ و آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ی ﺑﺎزی آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ

ارزش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻋﻄﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ ،اﻣﮑﺎن ﻣﯿﮑﺮوﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻦ ﯾﺎ

ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺎزی را ﻫﻢ
ﺑﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاراﻧﻪ ی ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ داﻧﺴﺖ!
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزی را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺧﻮش ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﺰﺎت در ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ آن ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از

ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن در ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ،ﻟﺬﺗﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﭼﻨﺎن روﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﺮاﻟﻌﻘﻮل
زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ آﻟﯿﺎﺳﯿﻨﮓ ﻫﻨﻮز از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺑﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺗﻨﻮع ﭼﻬﺮه و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎگ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮی ﺑﺎزی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ!

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺣﺎل روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ازای
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  60دﻻر )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺰن ﭘﺲ و آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ
 100دﻻر ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ( ﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ،از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ،در ﻧﺴﺨﻪ ی دوم و ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ از آن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﻪ زوال ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺖ دوﺑﺎره و
دوﺑﺎره ی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن و ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز

ﺑﺮای ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ،در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻮ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎزی ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﻢ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را

ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪ ای درﻧﮓ ﺑﺎزی را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم و از ﺗﻤﺎم ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻟﺬت ﻣﯽ
ﺑﺮدم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺎن آن
ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ )ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮔﯿﻤﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ وار
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ده ﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
زﯾﺮﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

