ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺤﺘﻮا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه
اﻣﺴﺎل در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ردی از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؛ از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ـ از ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرده ﭘﺮوژهای ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ  New Frontierاﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اراﺋﻪ ﺷﺪ،
ﯾﺎزده ﭘﺮوژه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد ـ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزی و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺎلﻫﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮﻋﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزی
و ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ اﺻﻄﻼح وﯾﮋه درﺑﺎره آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ» :ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی« .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﺟﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارد ،ﺧﻮد را درون ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺟﺰای داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ« .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﻧﻈﯿﺮ  ،Gear VRﻋﻤﻼ ً ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺑﻌﺎد ﭘﺮده ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮده ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮع دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ و رﻓﺘﺎرش ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺳﺘﺎن
ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﭘﺎﯾﺎنﺑﻨﺪی آن را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﮐﻨﺪ.

شکل  :1فیلم کوتاه »گمشده« نخستین فیلم واقعیت مجازی است که بخش  Story Studioشرکت اوکیولس تولید کرده است.

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی :رﺳﺎﻧﻪای ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺤﺪود و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﯿﻦ از ﭼﺸﻢﻫﺎ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﯽ  360درﺟﻪ از ﻓﯿﻠﻢ وی را اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﻨﻨﺪه در روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶرﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻇﻬﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺧﻼق در ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ )و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺮ( از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اکنون صحبت از نوع خاصی از سینما است که در آن بیننده برخلاف گذشته که روی
صندلی مینشسته و نظارهگر فیلم بوده است ،خود به بخشی از ماجرا تبدیل میشود و
نوع دیدن فیلم و رفتارش حتی میتواند داستان فیلم را تغییر دهد و پایانبندی
آن را دستخوش تحول کند.

اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Oculusﯾﺎ Vive
ﺷﺮﮐﺖ اچﺗﯽﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه  Cardboardﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮا
و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎده و ﻧﺼﺐ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان

ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﺟﺰ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن
را دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ آن روی
آوردهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از دو ﺣﻮزه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮاﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺤﺘﻮا را درون ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﻼﻗﯽ ﻫﻨﺮ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﮔﺮدانﻫﺎ
و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای آزﻣﻮدن روش واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎرک روﻣﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ و راﺑﺮت اﺷﺘﺮﻣﺒﺮگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮﯾﺲ ادواردز ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان »ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای  «3ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﮕﺎن
اﻟﯿﺴﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻧﯿﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد
ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ،وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﺎ ﻋﮑﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﺷﺮح داد .او ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری روی آورد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آنﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .دﻧﯿﺲ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻣﺪﯾﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را در ﻣﺮﮐﺰ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺮار دﻫﺪ .وی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ،
ﺷﺮﮐﺖ  Condition Oneرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را
درون ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص آیﻓﻮن و آیﭘﺎد روی
آوردﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.

شکل  :2الف( نمای کلی دوربینی که شرکت جانت همراه لوازم جانبی ارائه کرده است .میکروفون ویژه ضبط صدا کمی
پایینتر از بخش اصلی دوربین در تصویر قابل مشاهده است.
ب( نمایی نزدیکتر از بخش اصلی دوربین.
ج( میکروفون سهبعدی؛ وقتی بیننده سر خود را حرکت میدهد و به اطراف میچرخد ،صدایی که میشنود بر اساس جهت حرکت
سر و متناسب با آن تغییر میکند.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﻧﺖ و اوﮐﯿﻮﻟﺲ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ
 Oculusﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی وارد ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Story Studioﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﮑﺴﺎر و  ILMﺣﻀﻮر دارﻧﺪStory .
 Studioﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﻤﺸﺪه« و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﺎﭼﮑﺎ
اﻧﺴﻠﺪ اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﮑﺴﺎر اﺳﺖ )وی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه »ﭼﺘﺮ آﺑﯽ« را در ﺳﺎل  2013ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺴﺎر ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ( ،در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﻠﺪ آن را ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪه رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد «.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪان ﻟﺮاﯾﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ اوﮐﯿﻮﻟﺲ» :ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺻﺮف
ﯾﺎﻓﺘﻦ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ﮔﺮد ﻫﻢ آوردﻧﺪ «.ﺳﺎﭼﮑﺎ اﻧﺴﻠﺪ اﮐﻨﻮن
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻼق را در  Story Studioدارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ وی ،دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﯿﮑﺴﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام  Story Studioدرآﻣﺪهاﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻨﺎوری،
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ و اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در  Story Studioﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ،ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک اوﮐﯿﻮﻟﺲ را ﺑﺨﺮد،

ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮاﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﻮد.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اوﮐﯿﻮﻟﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ اوﮐﯿﻮﻟﺲ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﭼﮑﺎ
اﻧﺴﻠﺪ و ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﭘﯿﮑﺴﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
اوﮐﯿﻮﻟﺲ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻧﯿﻤﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﯾﺪه دادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان )در اﯾﻦ ﺑﺎره( و
ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪان ﻟﺮاﯾﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﮐﯿﻮﻟﺲ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ  Riftرا ﺑﻪ اﻓﺮادی در ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﭘﺮﺳﺶ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻧﻈﯿﺮ  Unityﯾﺎ  Unrealاﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﺧﺖ
آنﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ «.ﻟﺮاﯾﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺬاب و ﻏﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﮔﺮوه Story
 Studioﻣﺤﮏ زدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ «.ﻟﺮاﯾﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻫﺎﻟﯿﻮود و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ «.اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود  Story Studioاﻣﺴﺎل ﭼﻬﺎر ﻓﯿﻠﻢ دﯾﮕﺮ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

واقعیت مجازی و استفاده از آن در فیلمسازی به میدانی تبدیل شده است که از یک
سو هنرمندان از حوزه هنر به آن نزدیک میشوند و قصد تجربه آن را دارند و از
سوی دیگر ،متخصصان نرمافزار ،سختافزار و سازندگان تجهیزات دیجیتال از حوزه
فناوری به آن روی آوردهاند.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺮﺑﯽ
»وﺣﺸﯽ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  Fox Innovation Labاﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻓﺎﮐﺲ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
روی  Gear VRﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ آرام و ﻗﺼﻪﮔﻮ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ در ﻟﺤﻈﻪای ﺧﺎص ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ً در ﻃﯽ ﻓﯿﻠﻢ آن را ﻧﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ روی
آن ﮐﺎر ﺷﻮد .ﺗﺪ ﺷﯿﻠﻮوﯾﺘﺰ از ﻓﺎﮐﺲ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﻌﺮوف  REDرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ .ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ردهﺑﺎﻻی ﻓﺎﮐﺲ
ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

شکل  :3الف( تصویربرداری با دوربین جانت.
ب( دوربین جانت سر صحنه تصویربرداری؛ یکی از مشکلات تصویربرداری فیلمهای واقعیت مجازی این است که عوامل صحنه
در نماهای فیلم دیده میشوند.
ج( اتصال دوربین جانت به یک چتر نجات که از ارتفاع حدود
 15متری رها خواهد شد تا صحنه فرود در منطقه جنگی تصویربرداری شود.
د( نمایی از تصویر گرفته شده توسط دوربین جانت.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﮐﺲ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ را در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارد و  Fox Innovation Labدر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﺳﺎل  2015ﺳﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ »وﺣﺸﯽ« در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره
ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮﯾﻠﻮوﯾﺘﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آنﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮﮐﺖ اوﮐﯿﻮﻟﺲ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری زﻧﺪه از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رﯾﻔﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﻨﺰ دارد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺻﺪای  360درﺟﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
 15ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻻزم دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف
ﮐﺮد ،ﻓﯿﻠﻢ »ﺧﺸﻢ ﮐﺎﯾﺠﻮ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :4نمونه بهبود یافته دوربین جانت

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ورج ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه »ﮔﻤﺸﺪه« را داﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ "ﮔﻤﺸﺪه" ﺳﺎده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎره دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮏ روﺑﺎت اﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﺎر و دﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺬاب ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﺼﻪﮔﻮ ارزش دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﻢ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوع ،ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺴﯽ از ﻏﺮق
ﺷﺪن در ﻓﻀﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او »ﮔﻤﺸﺪه« ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ داﺳﺘﺎنﮔﻮ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد «.در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺮمﻫﺎی ﺷﺐﺗﺎب ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯿﻨﻨﺪه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و داﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻤﺸﺪه« ﺣﺪودا ً
ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.

 Story Studioنخستین فیلم واقعیت مجازی خود را که یک فیلم کوتاه انیمیشن با
نام »گمشده« و به کارگردانی ساچکا انسلد انیماتور سابق پیکسار است ،در
جشنواره فیلم ساندنس بهنمایش گذاشت.

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻣﺪت اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮاﯾﺐ» :اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺑﺎزی و ﺑﯽدرﻧﮓ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد «.ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آن را »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻂ رواﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدتﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺴﯿﺎر درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﮔﺮﯾﻦﺑﺎم از  Fox Searchlightﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ در ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارد» :واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ
داﺳﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ در
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .دﻧﯿﺲ ﻋﻘﯿﺪه دارد» :ﻗﺮنﻫﺎ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دور آﺗﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺷﮑﺎر ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﻪ
ﺷﮑﺎر ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ «.اﻧﺴﻠﺪ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارد» :ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﻨﻤﺎ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه داده اﺳﺖ و
ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ «.ﮐﺮﯾﻤﺎ اﻟﺤﺴﻦ و ﮐﺮی اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ /ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز از
ﺷﺮﮐﺖ  Kite & Lightningواﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻟﺤﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮر
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنﭼﻪ را ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪزودی
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و واﮐﻨﺶ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﻧﺎﻧﯽ دو ﻻ ﭘﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻘﯿﺪه دارد ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺪاع ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان در زﻣﯿﻨﺔ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﭼﻄﻮر از آنﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی آﻣﻮﺧﺘﻪام در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻄﻮر در
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻢ؟« ﺑﺮﺧﻼف ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪه از ﭼﻪ ﻗﺎﺑﯽ
ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﻓﻀﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﻋﻤﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان داﺳﺘﺎن را رواﯾﺖ ﮐﺮد؟ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺴﻠﺪ ،در ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻤﺸﺪه« ﺑﺮﺧﯽ
اﺟﺰای داﺳﺘﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﺟﺴﺖوﺟﻮ در دﻧﯿﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﺪ،
زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ده دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.

در فیلمهای واقعیت مجازی این بیننده است که تصمیم میگیرد در فضای فیلم به
کجا نگاه کند .وقتی بیننده چنین آزادی عملی در اختیار دارد ،چطور میتوان
داستان را روایت کرد؟

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .دﻧﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روش اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی را اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻨﺎوری اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ «.اوﮐﯿﻮﻟﺲ در ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻤﺸﺪه« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰﯾﯿﺎت
را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و واﻗﻌﯽﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .در
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  360درﺟﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه
»ﺧﺸﻢ ﮐﺎﯾﺠﻮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻫﻨﻮز روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﻌﻼ ً ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ از ﺻﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻗﻄﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ«.

شکل  :5پشت صحنه ساخت فیلم کوتاه »خشم کایجو« که پروژهای است با همکاری  New Deal Studios، Jaunt VRو Stan
Winston School of Character Arts

ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺧﺎص ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﻪ روش واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻧﯿﺲ،
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .در
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وی ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ آزادی ﻋﻤﻞ از وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪراه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮج ﺑﻪراه اﻓﺘﺎده در
ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽاﻧﺪازد .در آن زﻣﺎن ،اراﺋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »آواﺗﺎر« و »ﻫﻮﮔﻮ« زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ﺑﺤﺚﻫﺎی داﻏﯽ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺖ .اﮐﻨﻮن آن ﻫﯿﺠﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ و
ﺗﮑﺎﭘﻮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻣﻮج و ﻫﯿﺎﻫﻮ در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪراه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻓﻨﺎوری ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی و ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ ورود ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ
در ﺣﺎل آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ زود اﺳﺖ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و
ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﺘﻮان ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﻧﯿﺰ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮد.

سینمای واقعیت مجازی ممکن است خیلی بیش از سینمای سهبعدی جریانساز شود،
بهطوری که حتی میتواند سینمای سهبعدی را نیز زیرمجموعهای از خود کند.

ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و روشﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی وﯾﮋهای در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪای ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی
ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺴﻠﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ  Story Studioﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او آن را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﻨﯿﺪه و درﺑﺎره ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪهاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ اﺳﺖ؛ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺟﺪﯾﺪ«.
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