ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ Carmen Sandiego؛ ﮐﺎرﻣﻦ
و ﭼﻬﻞ دزد ﺟﻬﺎﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﮕﺎر درﺳﺘﮑﺎرﻓﺮ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﻗﺘﺒﺎس ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ از اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل و ﺑﺎزی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺑﺎرهﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ( درﺑﺎره ﯾﮏ اﺑﺮدزد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮی ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد.
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آن را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﮐﺖ ﺳﺮخ رﻧﮓ و ﮐﻼه ﺷﺎﭘﻮ او ﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ را دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﺮدزد در اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ و ﯾﮏ دزد ﻗﻬﺎر و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ
و دﻟﺴﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ
ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﮐﺎر را ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ دو ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻦ
ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺷﺪن« آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎن ﮐﺎرﻣﻦ )ﺑﺎ ﺻﺪای ﺟﯿﻨﺎ رودرﯾﮕﺰ( از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮزاد
در ﺟﺰﯾﺮه ای از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ دزد ﺷﺪن او در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ از دﯾﺪ او رواﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯽ
ﺷﮏ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن او را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺷﺪه.
وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از دو ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯿﻪ( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﯾﻖ
ﻣﻮﺗﻮری دور دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻧﻔﯿﺴﯽ را از ﻣﺎﻣﻮران واﯾﻞ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ؛واﯾﻞ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ از دزدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ آرزوی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن را داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﺑﻨﻤﺎﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ آن اﺳﺖ را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ از ﺻﺎدرات ﺑﻮﻣﯽ آن ﮐﺸﻮر ،رﺳﻮﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻗﺎﻟﺐ
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮی ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز درج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.

در ورای ﺑﺨﺶﻫﺎی داده ای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ اﻧﺪﮐﯽ داﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ
را ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ای از راﺑﯿﻦ ﻫﻮد و اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﺟﻮﻧﺰ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .داﺳﺘﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺮﮐﺰی واﯾﻞ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﻧﻘﺸﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
از اﮐﻮادور ﺗﺎ ﻫﻠﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﻬﮑﺎران زرق و ﺑﺮق ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ را از ﺧﺮاﺑﮑﺎری اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎرﻣﻦ ﻫﻤﮕﯽ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺟﺒﻬﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺮ/ﺑﺮادری زک و آﯾﻮی )ﺑﺎ
ﺻﺪای ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺎوﻟﯽ و اﺑﯽ ﺗﺮات( ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻠﯿﺮ )ﻓﯿﻦ
وﻟﻔﻬﺎرد( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ و زﯾﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ داﺳﺘﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﮐﺎرﻣﻦ را در ﺑﺮﺧﯽ اﭘﯿﺰودﻫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رودرﯾﮕﺰ ﺻﺪاﭘﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎرﻣﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﮐﺎرﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮدی و ﻟﺒﺎس ﺑﻨﺎ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺑﯽ ﺟﻮاب درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده واﻗﻌﯽ اش ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،او ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮔﯿﺮاﺳﺖ.

ﻫﺪف اﮐﺜﺮ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ اﮐﺜﺮ اﭘﯿﺰودﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻦ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﺧﻮد را در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﻣﺼﺪوم ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻼب از ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺟﯽ ﭘﯽ اس در ﻋﻮض ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.در اﺻﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف
ﺳﺎده ﻋﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ زورﺑﺎزو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﯾﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﻣﻦ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی دﺧﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ
زن آن اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﻼح ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و دوﯾﺪن در دورﻧﻤﺎی ﮐﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺪود
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺧﻂ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی را در ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ واﯾﻞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرﻣﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻼح ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺮژی در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
دوﺑﻌﺪی ﺗﻤﯿﺰ و دﻗﯿﻖ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﭼﺘﺮﺑﺎزی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ آور ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻗﻮع
داﺳﺘﺎن ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﯾﮏ ﺳﻔﺮ زﯾﺮدرﯾﺎ ،ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ،ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰ در ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﯾﮏ
ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ -اﻣﺎ ﺑﺎزه ی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺞ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻦ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ از ﺳﻨﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درس ﻫﺎﯾﯽ ورای ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ دوره ﻓﺸﺮده در ﺳﺒﮏ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻬﯿﺞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮش ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎوب ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .و در ﻋﻮض ﮔﺬاﺷﺘﻦ ارزش ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﺎ ﺑﺎردارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻫﺪف دزدی واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درس در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻬﻢ و
ﭘﺮﭘﺎداش ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺴﺖ ﮐﻪ ارزش ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎدآوری
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

