ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی وﺳﺖ ورﻟﺪ -ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺴﻤﺖ اول

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ اول از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل  Westworldﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻤﺎم
ژاﻧﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ،وﺳﺘﺮن و درام ﻗﺮار داد .در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ اول را ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺮﯾﺎل از ﻓﺼﻞ دوم را دارﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ اول

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ درون ﺷﺐ
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ اول را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ اﭘﯿﺰود ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﺮﻣﻮز
دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ داد .ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اداﻣﻪ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در ﻓﺼﻞ اول ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ وارد ﭘﺎرک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و روﺑﺎتﻫﺎ را آزار ﻣﯽدادﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﻗﺮار اﺳﺖ روﺑﺎتﻫﺎ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

در اﭘﯿﺰود اول ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از داﺳﺘﺎن را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﺮﻧﺎرد« و »ﺷﺎرﻟﻮت ﻫﯿﻞ« در ﺣﺎل ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎرد ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ و ﺳﻌﯽ دارد آن را از ﺷﺎرﻟﻮت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺷﺎرﻟﻮت ،ﺑﺮﻧﺎرد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ »دﻟُﻮس« آن را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری ﺗﺠﺎرب و
 DNAﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »دِرون« ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺣﺪود دوﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎرد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎرد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی را ﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورد .او ﺑﺎ ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎرک و ﯾﮏ اﻓﺴﺮ از ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس)ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﺘﺮﻧﺪ( ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ از
ﮐﺎرل
َ
»دُﻟﻮرس« ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺳﻮی دره را
ﻧﺪارﯾﻢ« .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﻟﻮرس ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »ﺗﺪی« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ،از ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﻟﻮرس دو ﺷﺨﺼﯿﺖ دارد :ﯾﮑﯽ دﻟﻮرس ،دﺧﺘﺮ ﯾﮏ
ﻣﺰرﻋﻪدار ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻣﻬﺮﺑﺎن و آرام اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ »واﯾَﺖ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش او اﮐﻨﻮن
واﯾﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی داﺳﺘﺎن
وﺳﺖ ورﻟﺪ را ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﻫﻢ ﮐﻢ از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .در اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ از

ﮔﻔﺘﮕﻮی »آرﻧﻮﻟﺪ« و دﻟﻮرس ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .آرﻧﻮﻟﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺳﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه دﻟﻮرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻮارد زﯾﺎدی را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ رﺑﻂ داد .ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻮرس ﻫﻤﺎن واﯾﺖ ﺧﻮنﺧﻮار اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻮرس ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﻮرس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎرک،
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﻧﯿﺰ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف آرﻧﻮﻟﺪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎر.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎرد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و رﺋﯿﺲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ً زﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻧﺎرد ﮐﻠﻤﻪ  Highﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ  Highﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رده ﺑﺎﻻی ﭘﺎرک.

در ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرت »آن ﺳﻮی دره« را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﺣﺘﯽ در ﺷﺐ ﺷﻮرش رﺑﺎتﻫﺎ ،ﻣﺮدی ﺟﻮان و ﺑﯽآزار ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻮار اﺳﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎﻫﺎی آﻧﺴﻮی دره ﺑﺮوﯾﺪ؟« .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از دره
ﺑﯿﺮون از ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﺑﺮدﺳﺖ ﺳﺮﯾﺎل ،اﯾﺪهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ را در ﺳﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎرﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎرد در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در زﻧﺪﮔﯿﺶ
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﺳﺖ ورﻟﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ

دﻧﯿﺎی ﻏﺮب دارﻧﺪ.

در ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرک اﺳﺖ ،آرﻧﻮﻟﺪ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﻮرس و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﻟﻮرس وی را رﻫﺎ ﮐﺮده و آب در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاب و آب را
ﺑﻪ درﯾﺎی اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن رﺑﻂ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﻣﺎ دو ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ آرﻧﻮﻟﺪ اﺳﻢ ) oceanاﻗﯿﺎﻧﻮس(
را ﻣﯽآورد وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﭘﯿﺰود ﮐﻠﻤﻪ ) seaدرﯾﺎ( ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .دوم اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ دﻟﻮرس از آرﻧﻮﻟﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮابﻫﺎ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،آرﻧﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽای ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﺎ ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﮐﻢﮐﻢ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎﺗﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ .دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎرد
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎرد آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺷﺎرﻟﻮت و ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﻔﯽ ،آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از دﻟﻮس را دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی

ﺑﻪ ﻧﺎم ) packageﺑﺴﺘﻪ( را ﺑﺮای دﻟﻮس ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭘﯿﺘﺮ اَﺑﺮﻧﺎﺗﯽ« ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن در داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺎرک ،ﻧﻘﺶ ﭘﺪر دﻟﻮرس را داﺷﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن دﯾﮕﺮ )ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﺪ .اﺑﺮﻧﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎرﻟﻮت و »ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر« ﺑﻌﺪا ً از او ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺑﺮﻧﺎﺗﯽ
در ﭘﺎرک ،ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری)ﻣﺶ( را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺗﻤﺎم روﺑﺎتﻫﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.

اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ذﻫﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﻮرات ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ »ﻣِﯿﻮ« ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮی از آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ در ﻓﺼﻞ دوم ﻧﯿﺴﺖ )ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﻼً( اﻣﺎ او را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮدﮐﯽ راﺑﺮت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺮد
ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ را دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،راﺑﺮت ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس او را ﮐﺸﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺰارﺗﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺰارﺗﻮ در ﻓﺼﻞ
اول ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﺑﺮای اﭘﯿﺰودﻫﺎی آﯾﻨﺪه
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮاژ دﻗﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﯿﺘﺮاژ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﺮگ را دﯾﺪﯾﻢ .ﮔﺮگ در دو ﺻﺤﻨﻪ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ روﯾﺖ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺗﺎزه ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻮ و ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ و ﮔﺮگ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

در دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺪی و دﻟﻮرس رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،دﻟﻮرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،و ﻫﻢ آﯾﻨﺪه را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺗﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و دﻟﻮرس ﭼﻪ در ﺳﺮ دارد
ﺳﻮال ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
»آﻧﺠﻼ« ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول در ﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دار و دﺳﺘﻪاش ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺠﯿﺐ دارﻧﺪ ،دوﺑﺎره در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.

ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﯾﺎل ﻧﻤﺮه  1ﺗﺎ  10را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎن و اﺳﭙﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ
را ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
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