ﻓﺎل آوت :دﯾﺮوز ،اﻣﺮوز ،ﻓﺮدا  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ روزی از ﻋﺮﺿﻪی ﺑﺎزی ﻓﺎل آوت  76ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﺴﺪا ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺎل آوت  76داغ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺪﯾﻤﯽ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻢ دارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ رو ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮی ﻓﺎل آوت« ﻧﻮﺷﺘﻪی » ِﺟﯽ ﭘﯽ
ِﮔﻤﺒﻮرﯾﺲ« از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﯿﻢ اﯾﻨﻔﻮرﻣﺮ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻓﺎل آوت ﻃﯽ
دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازهای ﺑﺰرگ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ .دروازه زﯾﺮ وزن ﻓﻮﻻدی ﻣﯽﻟﺮزد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود .از دور

دﺳﺖ ،ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺟﯿﻎ آژﯾﺮ ،ﺧﺒﺮ از ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ در اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ زﯾﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ،ﺣﺎﻻ ﻗﺮار

اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آﺑﺎ و اﺟﺪادیﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﺷﺪهاﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﻔﺲﺗﺎن را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﻣﻀﺎﻋﻒ از دروازه ﻣﯽﮔﺬرﯾﺪ .وﻗﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﻤﺐﻫﺎی اﺗﻤﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دﻧﯿﺎی دﯾﺮوزﺗﺎن آورده اﺳﺖ.

ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر اﺗﻤﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺮی ﻓﺎل آوت ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎل آوت - 76آﺧﺮﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﺑﺘﺴﺪا -ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ وارد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮی ﻓﺎل آوت ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻓﺎل آوت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده
اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ روح اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  Wastelandﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺷﮑﻮه آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺳﭙﯿﺪه دم ﻋﺼﺮ ﻫﺴﺘﻪای
در ﺳﺎل » ،۱۹۸۸ﺑﺮاﯾﺎن ﻓﺎرﮔﻮ« از ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻨﺘﺮﭘﻠﯽ ﭘﺮوداﮐﺸﻨﺰ« ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Wastelandآﺷﻨﺎ
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ) .CRPGوﺟﻮد  Cﺑﺮای واژهی  Computerاﺳﺖ .دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از  Cﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دوره رواج
داﺷﺖ( ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﻌﻤﻮل آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﻮه و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد را ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﻪای ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﯿﺎﺑﺎن آرﯾﺰوﻧﺎ ﭘﺲ از آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﺑﺎزی داﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺎور ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ را در
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮآوری اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎزی
 Wastelandﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺟﺬاب از ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ژﻧﺮال ارﺗﺶ و ﯾﮏ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻨﻮن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آزادی در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و وﺟﻮد راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای از
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ ﻧﺪاد .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را در اﯾﺠﺎد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدﻧﺪ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ.

ﻓﺎل آوت
وﻗﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎل آوت در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪی اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Wastelandرا ﺧﺎﻃﺮه
اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ده ﺳﺎﻟﻪی ﻗﺪرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﺑﺎزی

دﻣﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﻼم ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻦ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد در آن ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻬﮑﺎر ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ.

اﻣﺎ ﻓﺎل آوت ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  Wastelandدارد .اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻃﻌﻨﻪ آﻣﯿﺰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ از آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻓﺎل
آوت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺗﻤﯽ در دﻫﻪی ۵۰

ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ورﻃﻪی ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اوﻟﯿﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  Vault-Boyﭘﺴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ -ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف از

ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ -را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺗﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  Maybeاز ﮔﺮوه
 Ink Spotsاﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﻤﺎن ﺧﺮاشﻫﺎی وﯾﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ
دﻫﻪی  ۵۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺎرغ از ﺣﺎﻻت ﻇﺎﻫﺮی ،ﻓﺎل آوت دﻧﯿﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی را ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Wastelandﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
زﯾﺎدی رو ﺑﻪ رو ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  Brotherhood of Steelرا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻏﺮق
در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻧﻪ ﺳﻼﻧﻪ راه ﻣﯽﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪی ﺻﻮﺗﯽ »ﺟﻨﮓ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« از »ران ﭘﺮﻟﻤﻦ« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽداد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
 S.P.E.C.I.A.Lﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در ﺑﺎزی را ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻓﺎل آوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎب ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺎل آوت ۲
دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪی ﻋﻨﻮان اول ،ﻓﺎل آوت  ۲دﻧﯿﺎﯾﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﻗﺒﻞ را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪی ﻧﺴﺨﻪی اول ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ آن داﺷﺖ .داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻗﻬﺮﻣﺎن
اﺻﻠﯽ ﺳﺮی اول ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن  Wastelandﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﺗﺸﯽ ﻣﺴﻠﺢ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رو
ﺑﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐﺗﺮی ﺑﺮای دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
داﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺧﻮد ﺑﺎزی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺎل
آوت  ،۲ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺒﺮی از آن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﯿﺮون

ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه داﺷﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه
ﺳﺎل  ،۲۰۰۴ﻓﺎل آوت از دﺳﺘﺎن اﯾﻨﺘﺮﭘﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺘﺴﺪا ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺑﺘﺴﺪا ،ﻓﺎل آوت ﺟﻬﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺰوﻣﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ »اﻟﺪر اﺳﮑﺮوﻟﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ«
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﺑﺮاﯾﺎن ﻓﺮاﮔﻮ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث واﻗﻌﯽ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .او اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺑﺘﺴﺪا ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن
ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺎل آوت  3در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی دﻧﯿﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آن ﺷﮕﻔﺖ زده
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﯾﺎ  Turn-Basedﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از  National Mallدر واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ را از ﭘﯿﺶ رو
ﺑﺮدارﻧﺪ V.A.T.S .ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ زﻣﺎن را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎزی در دﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎل آوت ﻋﻘﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی دوران ﺑﭽﻪ ﮐﺸﯽ در ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ

رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺟﺬاب.
ﻓﺎل آوت  ۳ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺑﺎزی اول در اراﺋﻪی آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ:
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  I Don’t Want to Set The World On Fireاز ﮔﺮوه Ink
 .Spotsآﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺒﻪ دﻫﻪی  ۵۰ﻣﯿﻼدی رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪادی از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮی ﻓﺎل آوت ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎل آوت  ۳ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﺴﺪا اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎل آوت  ۳ﻧﺸﺎن داد ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﺎل
آوت  ،۳ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﺎل آوت :ﻧﯿﻮ وﮔﺎس
ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻋﺠﯿﺐ ،ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎ ،آن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ »آﺑﺴﯿﺪﯾﺎن
اﯾﻨﺘﺮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ« ﺳﭙﺮد .ﻓﺎل آوت :ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ روح اﺻﻠﯽ ﻓﺎل آوت را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎل آوت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺎل آوت ۳
ﺧﺒﺮی از آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :وﺟﻮد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺬاب در
دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮت ﻗﻬﺮﻣﺎن.

ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺑﻮد .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﻮاج  Wastelandﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪی اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﯿﻮ وﮔﺎس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدآوری ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺎل آوت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد اﺣﺘﺮام ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺨﻪی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﻮ
وﮔﺎس ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ.

ﺗﺤﻮل اداﻣﻪ دارد
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺎل آوت  3و ﻓﺎل آوت :ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪی آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ
از ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎل آوت  4در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻮط ﯾﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ،ﺻﺪا ﮐﺮد.
ﻓﺮوش  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی در روز ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ از ﻣﺒﺎرزات واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽداد .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اراﺋﻪی اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﭽﺮ  :3واﯾﻠﺪ ﻫﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺎل آوت  4ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎل آوت  ،4آن ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪاش
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎل آوت  ۳آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺪاﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺗﻨﻮع دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران از اﯾﻦ ﺗﻐﺮ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮد ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ
ﺗﻐﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻮ وﮔﺎس داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﯿﻮ وﮔﺎس را
ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ،در ﻧﺴﺨﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ
از دﮐﻤﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﻓﺎرغ از ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی
ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﺘﺴﺪا ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش
روی ﻣﺒﺎرزات اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن و روح اﺻﻠﯽ ﻓﺎل آوت ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ.

ﻓﺎل آوت 76
ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﻓﺎل آوت ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در  E3اﻣﺴﺎل» ،ﺗﺎد
ﻫﺎوارد« ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺮار اﺳﺖ در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻼﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد واﻗﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻫﺎوارد اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻓﺎل آوت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎل آوت را در آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻮاداران را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد.
اراﺋﻪی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از دﻧﯿﺎی ﻓﺎل آوت  ،4ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ
دﻧﯿﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ،ﻣﺒﺎرزه و ﻟﻮت ﮐﺮدن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی وﯾﺮﺟﯿﻨﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻫﺴﺘﻪای رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﭘﺎﻻﺷﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﺣﺲ و ﺣﺎل
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﺎل آوت
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎل آوت  76اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﺮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻓﺎل آوت ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪی دﻧﯿﺎﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ از ﻓﺎل آوت در ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻣﺜﻞ  GTAاز راک اﺳﺘﺎر ﮐﻪ وارد دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺎل آوت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭽﺸﺪ.

آﯾﻨﺪه
ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺘﺎی ﻓﺎل آوت  76ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺘﺴﺪا در
آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ )اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ( .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ دﻣﻮﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎگﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺎل آوت  76اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺑﺎزیﻫﺎ در
ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺎل آوت ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ DNA
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ورود ﺑﺘﺴﺪا
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎل آوت ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﻪ زودی
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،روح اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ

ﻧﻮع ﻓﺎل آوﺗﯽ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﺎه دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

