ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ؛ ﺑﺎ ﺷﯿﮕﺮو
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۵
ﻫﻤﻮاره در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺮدازان ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻪ ی
ﻣﺮدم ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺨﺎص
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده و ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ

دﻧﯿﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزی و ﺑﺎزی ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ و
روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺑﻄﻦ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدی ﺑﺮوﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﺮادران ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا و داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ
را رﻗﻢ زد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاح اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و ﻣﻬﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮاغ ) Shigeru Miyamotoﺷﯿﮕﺮو
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ( ،ﻃﺮاح و ﮐﺎرﮔﺮدان  63ﺳﺎﻟﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اش ﻣﯽ
ﮔﻮﻢ.

ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورم ﮐﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ اﺻ ًﻼ دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﻌﯽ دارم ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺳﻮق
دﻫﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی آﻧﺎن رﯾﺰ ﻧﺸﻮم.

ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻃﺮاح و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ 16 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1952در روﺳﺘﺎی ﮐﻬﻦ ﺳﻮﻧﻮﺑﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﻮﺗﻮ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل  1977ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  1889ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ و ﻗﺪﻣﺘﯽ  88ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آرﮐﯿﺪ در ﺳﺎل  1970ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻧﭽﺎﯾﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻏﻨﯽ و ﺳﺮﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی ) Marioﻣﺎرﯾﻮ() The Legend of Zelda ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا(Donkey ،
) Kongداﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ() Star Fox ،اﺳﺘﺎر ﻓﺎﮐﺲ( و… ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﭼﻮن ) Super Mario Bros.ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز( ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﺛﺮ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ  Ocarina of Timeاز ﺳﺮی اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻟﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮ

ﻣﺎرﯾﻮ  64ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدی را
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ در ﺳﺎل .2007
ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﺗﻮرو اﯾﻮاﺗﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼق ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،در  11ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  ،2015ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در
ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﯿﻮ ﺗﺎﮐﺪا ﭘﯿﺶ از ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻼق در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ،2015ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ را در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،وی وﻇﯿﻔﻪ

ی اداره ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1952ﻣﯿﻼدی در ﺳﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﺘﺎﯾﯽ واﻗﻊ
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﮐﯿﻮﺗﻮ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﮕﺮو ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ای دارد و
ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .وی از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮏ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
از اﯾﻦ رو در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﮐﻮدﮐﯽ اش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد .وی در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎری ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ روز ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺎر ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم وارد آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ ﻫﺎ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ او در ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﯿﻮﺗﻮ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻔﺮﺣﯽ ﭼﻮن اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻟﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎری در ژاﭘﻦ ،از ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎزاوا ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ی
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﭘﯿﺶ از
ورودش ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﮕﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی آن،
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮاح ﻣﺎﻧﮕﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﮕﺎﻫﺎی
ﮐﻼﺳﯿﮏ  kishōtenketsuو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ژاﻧﺮ وﺳﺘﺮن در ﺣﻮزه ی ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪت وی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ Space Invaders .ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در دﻫﻪ ی  1970از آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮏ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺪر ﺷﯿﮕﺮو از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﮐﺎری دﺳﺖ

و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .وی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،ﻫﯿﺮوﺷﯽ ﯾﺎﻣﺎﺋﻮﭼﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮاح ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاح و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد در اﯾﺠﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺷﯿﮕﺮو ﺑﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ) Radar Scopeرادار
اﺳﮑﻮپ( ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آن را در ﺳﺎل  1980رواﻧﻪ ی ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ژاﭘﻦ

ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو روﺣﯿﻪ ای ﻣﺒﺎرز و ﺟﻨﮕﻨﺪه دارد .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد را راﻫﯽ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رادار اﺳﮑﻮپ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را ﺗﺎ ﻣﺮز ﯾﮏ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ
اوﻻ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛
ً
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آرﮐﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو از ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﺟﺰو ﻋﻨﺎوﯾﻦ آرﮐﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎزی ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﯿﺮوﺷﯽ ﯾﺎﻣﺎﺋﻮﭼﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ
داﻣﺎن ﺟﻮان ﺧﻮش ذوق ،ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﺮوﺷﯽ از ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺬاب
دﯾﮕﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و آن را داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آرﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎی دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﺻﻼ دﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ او
ً
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮاوان ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ
و ﭘﻼن ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ آورد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ،ﻧﺠﺎر و دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی

داﺳﺘﺎن ﻣﺼﻮر  Popeyeﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ و ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس و
اﻟﻬﺎم از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﻧﮓ در ﺳﺎل  1981رواﻧﻪ ی ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﯿﮕﺮو در اﻣﺮ ﺑﺎزی ﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100ﯾﮏ ﻋﻨﻮان
ﻣﻔﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در اداﻣﻪ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی ﺧﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،او را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ
دﻟﺴﺮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﺟﺰو ﻋﻨﺎوﯾﻦ آرﮐﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﻪ
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎزی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ داد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ ی
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻟﺐ،
ﻣﺨﺎﻃﺐ را از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ،ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ اداﻣﻪ ای
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﺟﻮﻧﯿﻮر و داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ  3ﻣﯽ رود .ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ
اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ،ﺷﯿﮕﺮو ﺑﺎ ذوق ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ دارد ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
وی ﻧﺎم ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺎرﯾﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای او ﺑﺮادری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﺋﯿﺠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ »ﺑﺮادران ﻣﺎرﯾﻮ« را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻃﺮاح
ﻓﻘﯿﺪ Gunpei Yokoi ،ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﭘﺮش از ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﻮ آﺳﯿﺒﯽ
ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮا ﺑﺸﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ.
در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎرﯾﻮ در داﻧﮑﯽ ﮐﺎﻧﮓ ،ﺷﯿﮕﺮو را ﻣﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻤﺎی

ﮐﻠﯽ ﺑﺎزی و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﺠﺎر .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻃﺮاح و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺰرگ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی
اﺳﺖ؛ ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ دارای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮی ﻓﺎﺿﻼب!
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در ﮐﻨﺎر  Takashi Tezukaو  Koji Kondoدر ﺳﺎل .2005
ﺑﺮادران ﻣﺎرﯾﻮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ دارای
ﺣﺎﻟﺖ دو ﻧﻔﺮه ﺑﻮده و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎرﯾﻮ و ﻟﻮﺋﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و از ﺳﺎل  1983ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﯿﺶ
از دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ آن ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ او در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺮرﺷﺘﻪ ی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﺗﺒﻬﺮ و ﻣﻬﺎرﺗﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮادران ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ،ﺷﯿﮕﺮو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ از ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ی ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ) Nintendo Family Computerاﯾﻦ
ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم  ،Nintendo Entertainment Systemﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  ،NESدر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ( ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن زاده ﮐﯿﻮﺗﻮی ژاﭘﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺛﺒﺎت ﺧﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮاغ دو ﺑﺎزی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ رود .ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﺑﺮ ﻣﺎرﯾﻮ
ﺑﺮادرز ﺑﻮده و اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﺟﺰو ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ روی ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ  NESدر ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﮕﺮو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮد ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارد.
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ،دارای ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺧﻄﯽ
ﺑﻮد و ﮔﯿﻤﺮ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﯾﮏ
ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ،ﮔﯿﻤﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﭘﺎزل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎزی ﭘﯿﺶ
روی ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز ،وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ از ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﯿﻤﺮ را ﻋﺎﺷﻖ و

دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،1986ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺴﺎﻧﻪ ی
زﻟﺪا را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺛﺮ دارای دﻧﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی اﻓﺴﺎﻧﻪ
ی زﻟﺪا ،ﭘﺲ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻓﺮاوان در ﺣﻮﻣﻪ ی ﮐﯿﻮﺗﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﺟﺰو آﺛﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آرﮐﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .او در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ:

در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﻢ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده روی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن Ice Climber ،Kid Icarus
 ،Excitebikeو  Devil Worldﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل  NESﮐﺎر ﮐﺮد.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﮐﻨﺴﻮل َﻓﻤﯿﮑﺎم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﮐﻤﻪ ﻫﺎی
 Lو  Rرا وارد ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﮕﺮو ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺗﻼش ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .او در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﻣﻘﺎم ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء درﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﮕﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮕﺎ دراﯾﻮ ،ﺧﻄﺮ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن ﺗﯿﻢ
ﻓﻨﯽ ،آن ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﮐﻨﺴﻮل  NESرا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،وی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻟﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم The Adventure
 of Linkﻣﯽ رود و ﻧﺴﺨﻪ ی دوم ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز  2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﻮد و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی در آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﺮ ﮐﻨﺴﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی
اﺻﻼ دﻟﺶ
راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو
ً
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻀﯿﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آرﮐﯿﺪ دوﺑﺎره اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﺷﯿﮕﺮو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺧﻮد و ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯽ ﭼﻮن اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺎﺳﻮﮐﻮ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎره ی ﺳﻮم ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ
ﺑﺮادرز ﻣﯽ رود.
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  2ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮاردی ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﺎس ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺼﺮی ﺑﻬﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺮادرز  3ﺟﺰو ﺑﯽ ﻧﻘﺺ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﮕﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮕﺎ دراﯾﻮ ،ﺧﻄﺮ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن ﺗﯿﻢ
ﻓﻨﯽ ،آن ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﮐﻨﺴﻮل  NESرا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻨﺴﻮل Super Nintendo
) Entertainment Systemﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (SNESرا ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﮕﺮو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺳﺮان ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻔﺮح ،ﻓﺮوش ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .وی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ

ﺳﺮی ﻣﺎرﯾﻮ دارد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ورﻟﺪ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﭻ ﺗﺎﯾﺘﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪل ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل  SNESﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ،ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﺳﻮﭘﺮ
ﻣﺎرﯾﻮ ورﻟﺪ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺷﯿﮕﺮو ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺳﻮم اﻓﺴﺎﻧﻪ

زﻟﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم  A Link to the Pastﺟﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﻮع ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮی را ﺑﯿﺶ از

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﻧﭽﺎﯾﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺎ  SNESﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .دﯾﺮی ﻧﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮕﺎ

ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻧﯿﮏ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻨﮓ و ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﯿﮕﺮو در
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯿﮏ از ﻣﺎرﯾﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺪه
ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رود؛ او
ً
ﭘﺮدازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺠﺴﻢ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ دادن وﺳﯿﻠﻪ ای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﻮ و دﯾﮕﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺟﺮﻗﻪ ای در ذﻫﻦ
وی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﮕﺮو ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ رﯾﺴﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﮐﺎرت ﻣﯽ رود و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻃﺮﻓﺪاران از اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﺮﺑﻪ ای ﻫﻮﻟﻨﺎک را ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﮕﺎ وارد
ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ و ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎر ﻓﺎﮐﺲ را ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ادﻏﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی داﺧﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ Nintendo
) Entertainment Analysis & Developmentﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (Nintendo EADﺑﻪ رﻫﺒﺮی
ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮی ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  EADدﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺪت  15ﻣﺎه روی  F-Zeroﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻻﻧﭻ ﺗﺎﯾﺘﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  SNESﺑﻮد،
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  EADرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد روی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎر ﻓﺎﮐﺲ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اواﯾﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺰ ﺳﺎن ،ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  SNESو ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻻزم ،او و ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎر
ﻓﺎﮐﺲ را ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﮕﺮو
ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺳﺮان ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﻣﻔﺮح ،ﻓﺮوش ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺴﻮل  ،SNESاﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎز ﺧﻮش ذوق ﺷﺮﻗﯽ روی ده ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد او در اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزی
ﺳﺎزی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺧﻮد از وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ و رواﻧﻪ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  32ﺑﯿﺘﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و ﺳﮕﺎ ﺳﺎﺗﺮن
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺴﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو
 64ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪ ی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ و ﺳﮕﺎ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺣﻖ ﻧﻈﺮ دﻫﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ را دارد.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ی او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  ،64اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی آن ﺑﻮد.
ﻣﻮردی ﺟﺬاب و اﯾﺪه آل ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺳﻮﻧﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ در
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﺪه ی ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .او در اداﻣﻪ ی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ رود.
ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺘﯽ  Wiiرا در دﺳﺖ داﺷﺖ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  E3ﺳﺎل 2007
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو روی ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.

ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ  64ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻔﺮح و ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﭻ
ﺗﺎﯾﺘﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  64ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ  64وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﻣﺎرﯾﻮ و ﺑﺮادرش ﻟﻮﺋﯿﺠﯽ را
از دﻧﯿﺎﯾﯽ دو ﺑﻌﺪی وارد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺪه ﭘﺮدازی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه را ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ زاوﯾﻪ ی
دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﮕﺮو ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ از دو ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺘﺎر ﻓﺎﮐﺲ  64و ﺳﻮﭘﺮ
ﻣﺎرﯾﻮ  64ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺴﺎﻧﻪ ی ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ زﻟﺪا ﺑﺮود.
 Ocarina of Timeﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ روی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  Ocarina of Timeرا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ  64ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن را آﻣﺎده ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﮕﺮو ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﻫﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و از زﺣﻤﺎت اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ای درﺧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻼش ،دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ
ﺳﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺪه ﭘﺮدازی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻢ .ﺑﻪ ورزش ﺷﻨﺎ روی
آوردم و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،از ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ  64رﻓﺘﻢ .ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوﯾﺪ؛ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺧﻮد را از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﻢ ﮐﯿﻮب ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺮای
آن ،ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

وی ﭘﺲ از ﻣﺮگ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد آﻗﺎی ﯾﻮﮐﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺮوﯾﺪ ﭘﺮاﯾﻢ
ﻣﯽ رود و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر روی ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Pikminرا ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﺎ رواﻧﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﮕﺮو ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮد .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﮔﯿﻢ ﮐﯿﻮب ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﯿﺸﻦ  2و ﮔﯿﻢ ﮐﯿﻮب را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ﺳﺎﻧﺸﺎﯾﻦ و
ﻧﺴﺨﻪ  The Wind Wakerاز ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زﻟﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد در اﻣﺮ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﮔﯿﻢ ﮐﯿﻮب را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰاری زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.

ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ  DSﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﯿﮕﺮو ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Wiiﻣﯽ رود Wii .ﻧﻪ ﻗﺪرت آن ﭼﻨﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺴﻮل
ﻫﺎ دارد و ﻧﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﺒﻮغ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﻦ

ﮐﻨﺴﻮل ،ﺟﺰو ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Wiiﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﮔﯿﻤﺮ را
درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﮕﺮو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

او ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﭼﻮن  Wii Sportو  Super Mario Galaxyﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ

ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ،ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﺎزد Wii .ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻗﺸﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﻓﺮوﺷﯽ روﯾﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎری  Wiiو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﯿﻢ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﯿﮕﺮو ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم Wii U
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﯿﮕﺮو در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .وﺟﻮد روﯾﺎ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺣﺲ ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎی او ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺰو دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
او ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﭘﻞ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ
وﺟﺪ آورده و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺎﻧﺘﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان دارد و ﮔﻪ ﮔﺎه در ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮔﯿﺘﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ازدواج وی ﺑﺎ ﯾﺎﺳﻮﮐﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﺪ دو ﻓﺮزﻧﺪش ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی
ﭘﯽ در ﭘﯽ او در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﮕﺮو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .او ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده و اﮐﺜﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ی ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ی ﺷﻮاﻟﯿﻪ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻣﻮﺗﻮی  63ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ رﻗﻢ زده و ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ؛ ﺷﯿﮕﺮو ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭘﺎﯾﺎن
و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﭼﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

