ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﯿﻤﻪ ] Attack on Titanﻓﺼﻞ ﺳﻮم –
ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم[؛ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺎﯾﻀﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن از آن اﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻧﯿﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮد ،اﻧﯿﻤﻪ ای
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻫﯿﺠﺎن و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ و ﭘﺮ از رﻣﺰ و راز و ﺗﺮس .اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﺳﻤﺶ را زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ،ﺷﻬﺮت اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎز ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن را دﯾﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻃﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮادران وارﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﺣﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از آن را
ﺧﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺪی ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺖ ﻻﯾﻮ اﮐﺸﻦ)ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻧﯿﻤﻪ

ﻫﺎ( در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺴﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از
اﻧﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن در ﺑﺎزار ﻏﺮب ﻓﻌﻼ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﯿﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﺶ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻗﺒﻞ را ﻣﯿﺪﻫﺪ.

)ﺧﻄﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم اﻧﯿﻤﻪ( ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم داﺳﺘﺎن و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺑﺎره
ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﻮردش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی

داﺧﻞ دﯾﻮار رز ﻣﯿﺮوﯾﻢ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮل
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر آن ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ
درﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻣﭙﻮﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﭙﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻮای
ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺮده از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ او و ﻟﯿﻮای ﺑﺮﻣﯿﺪارد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻟﯿﻮای در ﺣﺎل ﻣﺮگ را از
ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻣﺮده اش ﻧﺠﺎت داد ،ﺑﻪ او ﻏﺬا داد و ﺣﺘﯽ آﻣﻮزﺷﺶ داد در واﻗﻊ داﯾﯽ ﻟﯿﻮای ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﮐﻨﯽ آﮐﺮﻣﻦ .ﺧﺎﻧﻮاده آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و
ﻧﺎﺑﻮدﯾﺸﺎن را داد ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﯽ آﮐﺮﻣﻦ ،ﻟﯿﻮای آﮐﺮﻣﻦ و ﻣﯿﮑﺎﺳﺎ آﮐﺮﻣﻦ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻟﯿﻮای و ﮔﺮوﻫﺶ اﻧﺠﺎم داد ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮدش
ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ آﻣﭙﻮﻟﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﻪ ﻏﻮل ﮐﻨﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ
و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ( راه دوم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺮگ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﻨﯽ
ﻗﺎﺗﻞ دارد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺗﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﻮای اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد از ﺣﺮف زدن درﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
او در ﻣﯿﺎن ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ از ﻋﻤﻮی ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ او ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﻮل ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻟﻬﻪ ﺑﺎ
او رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺸﺪ اﻟﻬﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﺳﺮد ﮐﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ را ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد و او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺲ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻐﺮ او را از ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺪﺗﺮ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ داد ،ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺲ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮد ،ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر اول و آﺧﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺲ ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ای ﺑﺎ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻔﺴﯽ دور از ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اول ﺑﺎ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم در ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ درﺟﺎ زﻧﺪ.
آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﺴﺮد

ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی داﺳﺘﺎن آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن اﻓﺮاد ﺳﺮد و رک ﺧﻮد ﺳﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﺟﻨﮕﯽ زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺪرت و اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻧﮕﺎر آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎ ﻓﺮاﺑﺸﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻟﺒﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاﺑﺸﺮی ﺷﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎرا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺐ آن ﻫﺎ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺎی ﻟﯿﻮای و ﻣﯿﮑﺎﺳﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و
آن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زدﻧﺪ و دﺳﺘﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن آﻟﻮده ﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از ﺑﺪو
ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﮐﺸﺘﻦ در ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮن و ﺳﺮﺷﺖ آن ﻫﺎ ،آن ﻫﺎرا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺧﻮن
رﯾﺰی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﻣﺎدرزادی .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻏﻮل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﮕﺎﻟﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از آﮐﺮﻣﻦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی ارن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای او
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوﺳﺖ و اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﻐﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺟﻌﺒﻪ آﻣﭙﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻟﯿﻮای

و ﻣﯿﺴﭙﺎرد و در آراﻣﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮد .از ﮐﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺣﺎل ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آﻧﻮرﺗﺮ در ﻗﺼﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺎج ﮔﺬاری ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی درﻣﻮرد
دﻻوری ﻫﺎی او در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺷﺪن اﺳﺖ،اﻧﮕﺎر ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ درﻣﻮرد ﯾﮏ
اﻟﻬﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﻬﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﻬﻪ ای زﯾﺒﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺘﺶ را از
دﺳﺖ داده ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه ،در ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی از آﯾﻨﺪه
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺼﺮ ﺣﺒﺲ

ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺮود و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر در ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ(
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯽ ﮐﺲ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ او ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ اﻟﻬﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و داﻣﺪاری را ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎرزاﮐﺎری و اروﯾﻦ اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﻨﻨﺪ.

.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در داﺧﻞ دﯾﻮار ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﮐﻢ ﮐﻢ آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻮل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی دﯾﻮار ﻣﺎرﯾﺎ و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ارن ﻣﯿﺸﻮد ،ﺣﺎل ﮐﻪ ارن ﻗﺪرت ﺳﻔﺖ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ )ﮐﻪ آن در
ﻓﺼﻞ اول از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد( را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﺑﻌﻼوه ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻮل ﻫﺎ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روﺣﯿﻪ ﻗﻮی ای ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او آﻣﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ،ارن از
ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدش آورده ﭼﻬﺮه ای آﺷﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ راز ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻮﺧﻪ  ۱۰۴ﮐﯿﺚ ﺳﺎدس ،ارن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﻮﯾﺎی
داﺳﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد و او ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ
وی از دوران ﺟﻮاﻧﯽ اش ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،در آن زﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ ﻣﺮدی را ﺑﯿﺮون دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از او ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﭼﯿﮑﺎرﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ ﮔﯿﺠﯽ ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎدش ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻧﻮزادی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻻﯾﺶ اﺳﻢ و ﺷﻐﻠﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﺎدش ﻣﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮔﺮﯾﺸﺎ ﯾﺎﺋﯿﮕﺮﻧﺎم داﺷﺖ و ﺷﻐﻠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻮد ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎذق ﮐﻪ در اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی زﯾﺎد را از دام ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ ،او ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺟﯽ ای ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﺑﯿﻤﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد او ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﻫﻢ ﺑﻮد ،دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺋﯿﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮب ﺑﻮد او داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ
را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ راز ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻮل ﻫﺎ ،رازی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎدر ارن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮل ﻫﺎ
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ارن ﺳﭙﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﻘﯿﺎﺗﺶ را در ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮش )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺋﯿﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاﺷﺖ ،او را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻮل ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮش ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺲ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و اﯾﻨﻄﻮر داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺮﺷﺮوع ﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن دﻻوری ﻫﺎ،
ﺗﺮس ﻫﺎ ،ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎ و رازﻫﺎ.
اﯾﻦ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺋﯿﮕﺮ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﺪاری از
ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺧﺎرج از دﯾﻮار ﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻏﻮل ﻫﺎ و ﺑﺪون دﯾﻮار ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ داﺧﻞ دﯾﻮار ﻫﺎ دﻫﮑﺪه ﮐﻮﭼﮏ دور اﻓﺘﺎده
ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻮل ﻫﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی دﯾﻮار
ﻣﺎرﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ دﯾﻮار ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ارن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ
در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ارن و ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از راز ﻏﻮل ﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
زﻧﺪه ﺑﺮﮔﺮدد ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺎم رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﻮن ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎ آﻣﺎده
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﻨﺪه ای ﻏﺮق در ژرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ آرﻣﯿﻦ آرزو دﯾﺪﻧﺶ را داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ رﯾﻨﺮ ﯾﺎ ﻏﻮل زره ای و ﻓﺮدی ﺳﺒﺰه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻫﻮﯾﺖ آن ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ او
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻨﺮ ﯾﮏ ﻏﻮل ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا؟
ﯾﮑﯽ از ﻋﺬاب ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻫﺎی اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺼﻞ اول و دوم
اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ اول اﻧﯿﻤﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل وﻗﻔﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﯿﻤﻪ زد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ﻫﺎرا
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮد ،ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی در ﻋﺬاب دادن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎ دارد
و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﺰده ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮ اﻧﯿﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن دﯾﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
رﯾﺰد و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮو را ﻟﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ،ﯾﮏ
ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ،ﭼﻨﺪ اﺳﮑﻠﺖ ،دری ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺻﺪف ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﻮل ﻣﯿﻤﻮن ﺷﮑﻞ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻟﯿﻮای ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻏﺮق در ﺧﻮن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ
ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻨﺎر ارن و ﻣﯿﮑﺎﺳﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﻫﺮدوی آن ﻫﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻮری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر روح دﯾﺪه
اﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ وﺣﺸﺖ زده ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﯿﻮای ارن را ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻣﯿﮑﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻏﻮل ﮐﺸﯽ اش ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﺘﻦ
ﻟﯿﻮای ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮕﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اروﯾﻦ رخ

داده اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﻧﺒﺮد ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﻧﯿﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺒﺮد ﻟﯿﻮای داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻼش وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای را در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻗﻔﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻧﯿﻤﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را از اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ
ﺷﺎﻫﮑﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ارن و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﻮل ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی دﯾﻮار ﻣﺎرﯾﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﻣﻼ
ﮐﺮدن راز زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ارن را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﯿﻤﻪ اﺗﮏ آن ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

