ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ ورﻟﺪ -ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل westworld

ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ ورﻟﺪ از ﺷﺒﮑﻪ  HBOﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﯿﺠﺎن و داﺳﺘﺎن ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎت آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪار
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ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺼﻞ اول را در اﯾﻨﺠﺎ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﯿﺰود اول ﻓﺼﻞ دوم را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﭘﯿﺰود
ﺴﻨﺰو ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻫﺪ
دوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ »ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻧﻮﻻن« و »ﮐﺎرﻟﯽ رِی« و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »وﯾﻨ ِ
ﺧﻄﻮط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺪر
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ اﭘﯿﺰود دوم
در اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﻧﺪروﯾﺪﻫﺎ» ،دُﻟﻮرس« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »ﺗﺪی« و »آﻧﺠﻼ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎرک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  600ﺗﺎ  800ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻤﻊآوری ارﺗﺸﯽ
از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ» .ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮاغ »ﻟﻮراﻧﺲ«ای ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﻧﯿﺰ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮگ واﻗﻌﯽ در
ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﻟﻮﮔﺎن« و »وﯾﻠﯿﺎم« اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺗﺮﯾﻠﺮ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ
ﻟﻮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت  westworldﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روی آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎم ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل راﺿﯽ ﮐﺮدن ﭘﺪرزن ﺧﻮد)ﭘﺪر وﯾﻠﯿﺎم( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎرک اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﺑﺮﻧﺎرد« را ﻧﺪﯾﺪم ،اﻣﺎ آرﻧﻮﻟﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روﺑﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ
دﻟﻮرس ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ دﻟﻮرس ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن را ﺑﻪ
»راﺑﺮت« ﻧﺪاد .او دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ دﻟﻮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدﯾﺪ و از ﭘﺴﺮش ﭼﺎرﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻧﮑﺎت آﺷﮑﺎر داﺳﺘﺎن
وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﭘﯿﺰود ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ راﺑﺮت در ﺟﺴﻢ راﺑﺮت ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ در وبﺳﺎﯾﺖ
ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،راﺑﺮت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اِل ﻟﻮزا« را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ِ
راﺑﺮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش از اﻓﺮادش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .راﺑﺮت ﺑﺮای وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﯾﮏ ﺑﺎزی

 single playerﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻟﻮرس و »ﻣﯿﻮ« ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮد ،دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و ﺻﻮرت ﻣﺼﻤﻢ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﻣﻮرد آزادی ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ .راه
اﯾﻦ دو ﺧﯿﻠﯽ زود از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ دو اﭘﯿﺰود »آﻧﺴﻮی دره« ﺑﻮد» .ﮔﻠﻮری« ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آﻧﺴﻮی دره اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼح اﺳﺖ .ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺪون ﺷﮏ »آﻧﺠﻼ« اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او را در  4ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪهاﯾﻢ .او ﺣﺎﻻ )در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب( ﻫﻤﺮاه
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دﻟﻮرس اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،زوﺟﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﻧﮋاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار
دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﺟﻮان و وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻪ دﻟﻮس
ﭘﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ  20ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﯿﺘﯿﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« .و در اداﻣﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ» :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ
ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ رو ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ .اوﻧﻬﺎ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺸﻮن رو ﺑﺒﯿﻨﻦ« .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ از زﺑﺎن
راﺑﺮت در ﻓﺼﻞ اول ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﻟﻬﺮهآور را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ،

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ اوﻧﻬﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و
ﮐﺎرﻫﺎﺷﻮن رو ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﺒﻮد« .اﺻﻼ وﺳﺖ ورﻟﺪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا وﯾﻠﯿﺎم
ﺟﻮان اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ اﭘﯿﺰود از واژه  judgmentﯾﺎ »ﻗﻀﺎوت«
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؟ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﺧﺮ داﺳﺘﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ
ارﺗﺒﺎط دارد.

»اﻧﮕﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن .ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدی؟« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آرﻧﻮﻟﺪ ،دﻟﻮرس را ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دو ﺑﺎر اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ را از دﻟﻮرس ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺑﻌﺪا ً ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر از
زﺑﺎن دﻟﻮرس ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻟﻮﮔﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر از زﺑﺎن وﯾﻠﯿﺎم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺣﻔﺎری را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻼت دﻟﻮرس آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﻢ رﻣﺰ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﻮگ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ
او ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ را ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎم رﺑﻂ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدش آرﻧﻮﻟﺪ و دﻟﻮرس،
ﻗﺒﻞ از ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎ دﻟﻮرس اﺳﺖ .زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﭘﺎرﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و وﯾﻠﯿﺎﻣﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺑﺎره ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ
ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﺎﺑﻐﻪای ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد

ﺧﻂﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ اﭘﯿﺰود در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان در  4زﻣﺎن ﻗﺮار داد:
 .1ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب :ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش ،ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻮ و ﺟﻤﻊآوری ارﺗﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﻟﻮرس ،ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،آﻧﺠﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎرد و ﺷﺎرﻟﻮت اﺟﺎزه
ﻓﺮار داد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ از ﭘﺎرک رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﺎل
ﺗﻌﻤﯿﺮ و زﻧﺪه ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
 .2ﺣﻀﻮر »ﺟﯿﻢ دﻟﻮس« :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و وﯾﻠﯿﺎم ،ﭘﺪرزﻧﺶ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎرک ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ از

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻟﻮﮔﺎن روی ﭘﺎرک ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﯿﻢ دﻟﻮس را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺎرک ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن وﯾﻠﯿﺎم ﺻﺎﺣﺐ دﺧﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  5-4ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ اول وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻪ ﭘﺎرک ،او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻟﻮﮔﺎن ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 . 3آرﻧﻮﻟﺪ و دﻟﻮرس در  35ﺳﺎل ﻗﺒﻞ :اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎﺧﺖ دﻟﻮرس و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎرک ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ آرﻧﻮﻟﺪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﮐﯿﺘﯿﭽﺎ« و آﻧﺠﻼ از ﻃﺮف ﺗﺸﮑﯿﻼت »آرﮔﻮس« در ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادن دﻣﻮی ﭘﺎرک
ﺑﻪ ﻟﻮﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ.
 .4زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎ دﻟﻮرس :اﯾﻦ ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﭘﺎرک و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻪ دﻟﻮرس اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وﯾﻠﯿﺎم و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن زﻣﺎن ﺟﯿﻤﯽ دﻟﻮرس ،ﭘﺎرک را در اﺧﺘﯿﺎر وﯾﻠﯿﺎم ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺑﺎﺷﺪ)ﭼﻮن ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﺟﯿﻤﯽ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽداد( .ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 4ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﺳﻮاﻻت ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
از زﺑﺎن دﻟﻮرس ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ» :ﮔﻠﻮری ﯾﮏ ﺳﻼح اﺳﺖ و ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻧﺎدان آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ« .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت وﯾﻠﯿﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎدهﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ ورﻟﺪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻗﺪم زدن آرﻧﻮﻟﺪ و دﻟﻮرس در ﺷﻬﺮ واﻗﻌﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﭘﯿﺰود
ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ »ﮐﺎرل« ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ،دوﻟﻮرس دو ﺑﺎر ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آرﻧﻮﻟﺪ و وﯾﻠﯿﺎم ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد .آرﻧﻮﻟﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮدت رو زﻧﺪه
ﮐﻦ« و وﯾﻠﯿﺎم از ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮدت رو ﺑﺮﮔﺮدون« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت آرﮔﻮس ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﺻﻼ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ روﺑﺎتﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ راﺑﺮت
و آرﻧﻮﻟﺪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﻧﺪ؟

آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ دﻟﻮرس ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻟﻮﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و در ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﺎﻇﺮ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﻫﻨﮓ دوﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮاﺧﺖ ،ﻫﻤﺎن آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﯿﺎم ،ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻦ آﻫﻨﮓ » «The man I loveاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺶ دارم«.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮﯾﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت رﯾﺰ آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
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