ﺷﻮرش ﺑﯽدﻟﯿﻞ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی Far Cry 5

دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی Far Cry 5 ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی اﺳﺘﺎد ﺑﯿﺮونﮐﺸﯿﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺬاب از ﻣﯿﺎن ﺗﻠﺨﯽ و ﺳﯿﺎﻫﯽ دار و
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻼﻓﮑﺎر اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  GTAﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ و دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ »ﺗﺮِوِر« ) (Trevorﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی روی ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﺪ» .ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ« ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺷﻨﺎی ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽـ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﯿﺸﻪای در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻣﺪه و ﻫﻤﺎن
ِ
ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ GTA
ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﺤﺚ داغ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺎزیﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از ﺑﺎزی و
داﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﺳﺒﮏ :ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اولﺷﺨﺺ
ﭘﻠﺘﻔﺮمPC, PS4, Xbox One :
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهUbisoft :
ﺳﺎزﻧﺪهUbisoft :
اﻣﺘﯿﺎز3 :
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز رواﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای
آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰار را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻨﺮ ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﺸﻢﻧﻮاز و ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون »رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎزی« اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی
را ﺑﺮای رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮاﻣﺘﻨﯽ و ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺘﺎل ﮔﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺪ« و داﺳﺘﺎن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ آن ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن »ﻓﺎرﮐﺮای «5ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﮔﺮدان و ﺧﺸﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﻠﻂ آنﻫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دوردﺳﺖ ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﻀﺎی آﺷﻨﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ« روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺗﻨﺪرو ﺑﺎ

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺎل ﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و
ﻗﺪرت رواﯾﯽ ﺧﻮد از دﻧﯿﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﺎرﮐﺮای 5ﺗﻨﻬﺎ آن را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﯾﻢ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﺟﻨﮓ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ و
ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در وﯾﺮاﻧﯽ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎرﮐﺮای 5دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوری
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ- 1
در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﺳﻼحﻫﺎ
و ﻣﻬﻤﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﺳﺘﺮﺳ
ﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ.

دﺷﺖ ﺑﺎز
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎرﮐﺮای از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺛﺎﺑﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اولﺷﺨﺺ و ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎز ،از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ ﺿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن و ﺣﻮادث آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻮزف ﺳﯿﺪ« ) (Joseph Seedآﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی را وارد ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽﻧﺎم آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺟﻮزف
وارد ﻗﻠﻤﺮو او ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود و در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻮزف
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻮزف و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرگ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻘﺸﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮزف ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮزف و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﺠﯿﺐوﻏﺮﯾﺐ او
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﻣﺮدم آزاد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ
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در ﻓﺎرﮐﺮای 5دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮجﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻃﻼع از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺸﺖوﮔﺬار در دل ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگﺗﺮی از آن ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺸﺖوﮔﺬار ﭼﻨﺪان ﻫﻢ اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮔﺸﺖ در زﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ« اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺲ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و ﺣﺬف ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮجﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺮدم زﯾﺎدی در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در راه ﮐﻤﮏ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ در دل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ- 2
ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻮار
اﻧﻮاع
ﺑﺎﻟﮕﺮﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻫﻮاﯾﯽ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﻓﺎرﮐﺮای 5ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺪون ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در ﻧﻘﺶ ﻣﺮد ﯾﺎ زن وارد داﺳﺘﺎن
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ داﺳﺘﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورده اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی آنﻫﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزی را ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺬابﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ

ﻓﮑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻃﺮاف ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم و ﺧﺮﯾﺪ آﯾﺘﻢﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در راه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﻮرا ﺳﻮارﺷﺎن ﺷﻮﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎت و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
درﮔﯿﺮی آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه ﯾﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮد از درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﺳﻼحﻫﺎ ﯾﺎ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

رﻓﻘﺎی ﺧﻮب
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎرﮐﺮای اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد .اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﺷﻠﯿﮏ و درﮔﯿﺮی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺳﻼحﻫﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم را ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی و ارﺗﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ
ارﺗﺶ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺳﻼحﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺎت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد ﺑﺎزیﺳﺎزان و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪای دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻤﮑﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺸﺮوی در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻫﻢرزم و ﯾﺎر ﺧﻮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ را دوﭼﻨﺪان ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎزی ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن آنﻗﺪر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داﺳﺘﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را
دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﮏﺗﯿﺮاﻧﺪاز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ از دور ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﺑﺰﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮﻫﺎی ﺷﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﻮاﯾﯽ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن را از
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺒﻨﺪد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻟﺬتﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﺳﮓ ،ﺑﺒﺮ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﯿﺰﺑﺮﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ در درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ،راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﻞ دﺷﻤﻨﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ آنﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺳﮓ ﻧﯿﺰ در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ
اﺳﻠﺤﻪ در دﻫﺎن ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺷﮑﻞ- 3
ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن
اﻧﻮاع
درﮔﯿﺮیﻫ
ﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻗﺪر
ﯾﺎران
ﺑﺎوﻓﺎﯾﺘﺎ
ن را
ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوج
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی CALL of DUTY؛ ﺑﺮادری ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﮔﯿﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد درﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺬت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻘﺸﻪ
دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ
واﻗﻌﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﻄﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد
راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺘﺎن در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزی ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﯿﻤﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎزی اﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.

»ﻓﺎرﮐﺮای  «5ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮرش ﺑﯽدﻟﯿﻞ
ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزﯾﺪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺰادﭘﻨﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻧﻘﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﺰادﭘﻨﺪاری اﺳﺖ و در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺘﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻌﺪ از آن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺰ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽﻧﺎم ﻓﺎرﮐﺮای ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮار ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﮕﺎر ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و آرامﺗﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺿﺪﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی دﺳﺖ ﭼﻨﺪم
ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮏﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺑﯽرﺑﻂ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻊ ﺑﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ در ﺣﺪ و اﻧﺪازهای ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ و درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
از ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از ﻓﺎرﮐﺮای ﭼﯿﺴﺖ و دﺳﺖوﭘﺎ زدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺗﯿﺮه و ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزیای ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺟﺪا از ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﮐﺮای ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻠﯿﮏ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺘﺮاژ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرﮐﺮای 5ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽای ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎزی ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﺷﻤﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻘﺸﻪ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﻢ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در اﻧﺘﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﭼﺎﻟﺸﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .دﻧﯿﺎی ﭘﻮﯾﺎ و زﻧﺪه ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﮐﻢﮐﻢ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی داﻧﻠﻮدی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎرﮐﺮای 5ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺮﻓﺮوش و ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اولﺷﺨﺺ و ﯾﮏ دﻧﯿﺎی دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  ﺗﻴﺮ15

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/entertainment/13015/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%
A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-far-cry-5

