آﯾﺎ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺪﺋﻮ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﻫﯿﺪﺋﻮ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ و ﮔﯿﺮﻣﻮ دل ﺗﻮرو )ﮐﺎرﮔﺮدان ﺷﻬﯿﺮ ﻫﺎﻟﯿﻮودی( ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  .P.Tﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮو ژاﻧﺮ
وﺣﺸﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ،E3 2015
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ از ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺴﺎز اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﻮد .وی ﺣﺎﻻ ﻗﺮاردادی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ

ﺳﻮﻧﯽ دارد و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﭘﺮوژه ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ و دل ﺗﻮرو اﺧﯿﺮا در ﻃﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ  DICE Summitﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ،دﻣﻮی آزﻣﺎﯾﺸﯽ  .P.Tﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی از
ﺳﻮی وی و دل ﺗﻮرو ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻓﺎش ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﻣﻮی
 .P.Tﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ دﻣﻮی  .P.Tﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ارزان
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﻮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﭼﯿﺰی
در ﺣﺪود  10روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ اﻣﺎ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ،ﻣﻌﻤﺎی آﺧﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه.

دل ﺗﻮرو و ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﺑﺎزی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ ﭘﺮوژه ای ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺮی ﺑﺎزی ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ

آﯾﺎ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ  .P.Tﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال زود اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎرک ﺳﺮﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﺎر و

ﻃﺮاح ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4ﺑﻪ ﺗﻮری در دور دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺴﺎزی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .وی در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻟﻨﺪن ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻮر دو ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮرﻣﻦ
رﯾﺪاس )ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎل  The Walking Deadو ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ( دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ.
دل ﺗﻮرو ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺎری

ﮐﻪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ژاﻧﺮ وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی
ﭘﺮوژه ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻠﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺟﯿﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪش
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

