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درﮔﺬﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﭘﯿﺘﺮ ﺑﺮاﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی در ﺳﺮی  PESﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﺳﻦ  ۶۷ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﯿﻔﺎ و ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺗﺎﯾﻠﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ وزرش در دﻧﯿﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮی  PESو ﭘﯿﺘﺮ
ﺑﺮاﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮاﮐﻠﯽ از  ۲۰۰۲ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ

 PES 2006اداﻣﻪ داد .ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﺳﻄﺢ ﮔﺰارﺷﮕﺮی در ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ورزﺷﯽ را
در آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ارﺗﻘﺎ داد .ﮐﺎرﺑﺮان  PESﭘﯿﺘﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻼت ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﻫﻤﭽﻮن »ﺑﺎ
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻫﻢ ﻫﻮا ﻗﺼﺪ ﺧﻨﮏﺗﺮ ﺷﺪن را ﻧﺪارد« و »اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دل اﻓﺮادی ﮐﻪ آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
ﭘﯿﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮوﻓﺶ در ﺳﺮی آ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ« ﻧﯿﺰ
ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺮاﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﺪار دو آﺗﺸﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮگ او ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺘﻮن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
در ﺑﺮاﯾﺘﻮن از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻓﻮت او ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و
دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺘﺮ دارﯾﻢ«.
ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی اوج ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ  ،PES 2006اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ PES
 2008از دو ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﺎن ﭼﻤﭙﯿﻮن و ﺟﯿﻢ ﺑﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارﺷﮕﺮی  PESﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ  PES 2019ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺎزی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

