ﺑﺎ  F2Tekkzآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷ﺳﺎﻟﻪای
ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﯿﻔﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺎم  F2Tekkzرا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  eSportsرﺳﻤﯽ
ﻓﯿﻔﺎ ﮐﻮﻻک ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﺳﻦ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن در ﻓﯿﻔﺎ

 18ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻻ او در رده ﺑﻨﺪی رﺳﻤﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺟﻮان  16ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم »داﻧﺎوان ﻫﺎﻧﺖ« ﺑﺮای ﺧﻮدش در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮد؛ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻓﯿﻨﺎل  FUT Champions Cupدر ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺒﻖ ﻓﯿﻔﺎ در ﺟﻬﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺟﺎم را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﺒﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ او را ﺑﺎ ﻧﺎم
اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﯾﻮﺗﯿﻮب اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ،
ً
 Tekkzو ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ) F2ﻧﺎم ﺗﯿﻢ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻓﯿﻔﺎ( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﻮﺟﻮان اﻫﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  ،eSportsﺑﺮ ﺻﺪر
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺷﻬﺮ
ﺟﺪول  Global Seriesﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ِ

آﺗﻼﻧﺘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ..

ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻔﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  FiWCﺗﻐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ و

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺪیﺗﺮی را ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Global Seriesو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  Tekkzﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

داﻧﺎوان در ﺗﻤﺎم رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﻢ
ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺎ در اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  4ﺑﺎر ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد .وی در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  Fut Champions Cupﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2018و ﻓﻮرﯾﻪ ) 2019ﻣﺎه ﺟﺎری(،
ً
اﺧﯿﺮا  FIFA eClub World Cupﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  PGL FIFA Cupو
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮاﺷﺘﯿﺎق ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در  Global Seriesاﻣﺘﯿﺎز ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد  FIFA eWorld Cupﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ داﻧﺎوان

ﭘﯿﺶرو ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﻗﺼﺪ دارد در ﺗﻤﺎم رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ از
ِ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ.
 Tekkzدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺴﺐ
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ دارم؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻦ دوﺳﺖ

دارم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻫﻢ و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮم ،ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺎم در ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.
ﯾﮑﯽ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺎوان ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮد  ePrimier Leagueاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺮﮐﺪام از  20ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ در
ﻟﯿﮓ ﺟﺰﯾﺮه دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﻻم،
ﺑﺮاﯾﺘﻮن ،ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،ﺳﻮثﻫﻤﭙﺘﻮن ،ﭼﻠﺴﯽ ،ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ،وﺳﺖﻫﺎم ،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﭘﺎﻻس ،ﮐﺎردﯾﻒ و آرﺳﻨﺎل
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﻓﻌﻠﯽ  F2Tekkzدر آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﮑﻪ ﻣﯽارزد
ﻃﯽ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  8ﻣﺎرس  ،2019ﺗﻤﺎم  40ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در روﯾﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ  28و

 29ﻣﺎرس در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  SkySportsو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ
ﻟﯿﮓ و ﻓﯿﻔﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 Tekkzدر ﻧﻈﺮ دارد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﯿﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻮرﭘﻮل
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﻮﺟﻮان  17ﺳﺎﻟﮥ ﻗﺼﮥ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺘﯿﻮن ﺟﺮارد دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺎوان را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺳﺒﮏ ﺧﻮﻧﺴﺮد و
ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺶ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر وی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺮارد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮپ را از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دروازۀ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﺰﻧﺪ.
ﮐﺎرت اﺳﺘﯿﻮن ﺟﺮارد در آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻔﺎ  19وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻻزم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ رود ﮔﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ وﯾﺮا را در ﺗﯿﻢﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ  Tekkzﮐﻪ از وی
ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎر
ِ
اﻫﺮم
اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺘﻢ ،اﺳﺘﯿﻮن ﺟﺮارد را وارد زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎدو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ِ
روﺣﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ

ﻫﻤﯿﺸﻪ او را در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻤﻢ دارم«.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﻔﻆ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و آراﻣﺶ Tekkz ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی درﯾﺒﻞ و

ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻓﯿﻔﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از
روشﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزیاش رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد اﻣﺎ در

ﻋﻮض ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه.

داﻧﺎوان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﻃﯽ اوﻟﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در  FUT Champions Cupﺷﻬﺮ

ﺑﺨﺎرﺳﺖ ،در ﻓﯿﻨﺎل اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﯽ ﻫﯿﺠﺒﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آژاﮐﺲ آﻣﺴﺘﺮدام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .در
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم درﯾﺒﻞ و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺪم و ﺷﻮت ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﺮاب
ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﺣﺮﮐﺎت در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺮﯾﻔﻢ ﻫﻮل ﮐﺮد و ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ داد .ﻣﻦ
ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ درﯾﺒﻞ ﻣﯽزﻧﻢ رﻗﯿﺒﻢ دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪیام ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.
رﺷﺪ  Tekkzﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  17ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؛
وی آﯾﻨﺪۀ روﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺒﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰۀ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  Global Seriesﻓﯿﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  50ﻫﺰار و  30ﻫﺰار
ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻧﺎﯾﺐ
ِ
دﻻر اﺳﺖ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻗﺒﻞ از روﯾﺪاد ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ زود
ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮم؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ رﻓﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪام را ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن در روﯾﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردم و اوت ﺷﺪم؛

در آن ﺳﺒﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺎﻧﺲ دوﺑﺎره ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ«.

داﻧﺎوان ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ در ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺎﻧﺴﻢ را در روﯾﺪاد ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽآزﻣﺎﯾﻢ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت دﺳﺖ از ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﺸﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻓﯿﻔﺎ 19
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻢ«.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻋﻘﺐ
»ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم و ﻣﯽداﻧﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ؛
ً

ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮم و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر روی ﺗﯿﻤﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺘﺶ ﺧﻼص ﺷﻮم و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻢ و رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﺮدن را دوﺳﺖ دارم ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﭼﻨﺪ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی دارم«.
»وﻗﺘﯽ در روﯾﺪاد  Gfinityدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮥ  FiWCﯾﻌﻨﯽ ُﻣﺴﺎد اﻟﺪوﺳﺎری ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
 MSdossaryﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدم .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
او در روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮم«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

