ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ،آرزو ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ...

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﺳﺖورﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ در ژاﻧﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ .اﭘﯿﺰود ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ،ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم
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ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻣﻦ او رد
اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﺑﻼ ،ﯾﮑﯽ از
اِﺳﻔﻨﮑﺲ،
ِ
ِ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد» :آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢﻫﺎ
ﭼﻬﺎرﭘﺎ دارد ،ﻇﻬﺮﻫﺎ دو ﭘﺎ و ﺷﺐﻫﺎ ﺳﻪ ﭘﺎ؟« .ﺟﻮاب »اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ راه ﻣﯽرود،
وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ روی دو ﭘﺎ و در ﭘﯿﺮی ﻋﺼﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﻢ اﻫﺮﯾﻤﻦ و اﻧﺴﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻌﻤﺎی وﯾﻠﯿﺎم را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ »ﻟﯿﺴﺎ ﺟﻮی« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮه
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﺖورﻟﺪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺗﻌﺪادی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﻤﯿﻦ اﭘﯿﺰود ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .داﺳﺘﺎن »وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش« و ﮔﺮﻓﺘﺎری »ﮔِﺮِﯾﺲ«
ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﻤﺎی اﺳﻔﯿﻨﮑﺲ
در اﺑﺘﺪا ،دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ در اﺗﺎق »ﺟﯿﻤﺰ دِﻟﻮس« و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﺘﺎب ،دوﭼﺮﺧﻪ زدن و درﺳﺖ ﮐﺮدن
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ روﺗﯿﻦ ﺟﯿﻤﺰ را ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت وﯾﻠﯿﺎم و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد دور زدن ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر رﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﮔﻪای ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺖ .ﻣﺘﻨﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد زﻧﺪﮔﯽاش ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻧﻪ؟« در ﺟﻮاب
ﻣﯽﺷﻨﻮد» :اﮔﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪی اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻫﻢ داره؟« .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم در اﺑﺘﺪای ورود ﭘﺎرک از
زﺑﺎن »آﻧﺠﻼ« ﺷﻨﯿﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪن دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟ اﮔﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ از روﺑﺎت ﺑﻮدن ﺧﻮدﺷﺎن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻫﻢ دارد؟ در واﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺟﻮاﺑﯽ وﺟﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﯿﻤﺰ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و  149ﮐﻠﻮن از او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻐﺰ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ ﺑﯿﺮاه ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺛﺒﺖ
 DNAو آزار ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ،ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه را ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺳﺮﯾﺎل ﺟﺪﯾﺪ Altered
 Carbonدﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ذﺧﯿﺮه و در ﺑﺪﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻧﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻤﺎی
اﺳﻔﯿﻨﮑﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات را ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در وﺳﺖورﻟﺪ دﯾﺪهاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل ،ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن روﺑﺎتﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
اﻧﺴﺎن دارد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس ﺑﻮد .در ﻣﺮوری از ﻓﺼﻞ اول ،راﺑﺮت ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ دﻟﻮس ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ...ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آزاد ﮐﺮدن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود  71دﻗﯿﻘﻪای )ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد( ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺑﻠﮑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻼی ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺮد.

آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﭘﯿﺰود در ﺳﻠﻮل ﺟﯿﻤﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ  Play with ﬁreﯾﺎ »ﺑﺎزی ﺑﺎ آﺗﺶ« ﻧﺎم دارد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﺪه
ﮐﻠﻮن ﺟﯿﻤﺰ در آﺗﺶ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺟﻬﻨﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺷﮑﺴﺖ
ِ
َ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﯿﺎه)ﺗﺎرﯾﮑﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﺟﻬﻨﻢ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺟﯿﻤﺰ ﻧﺎﭘﺎک در آﺗﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾﺎندﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻟﺴﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎﯾﺶ
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی ﻓﺼﻞ اول »اِﻟﺴﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﻫﻢ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ روی ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی زوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﺳﺖورﻟﺪ ﺣﺮﻓﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ دارد» .ﮐُﻠﻤِﻨﺘﺎﯾﻦ« ﺑﺎ آن ﭼﻬﺮه ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎرد را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدهای ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻣﺎﯾﻊ ﻏﺸﺎﯾﯽ« در ﺑﺪن ﺑﺮﻧﺎرد ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮدی ﮐﺎرﺑﻠﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم اﻟﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ او را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
ﻧﺪارﻧﺪ اﺻﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ اﭘﯿﺰود آﻧﻘﺪر ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
ﺣﺘﯽ ﺳﻮال ﻃﺮح ﮐﺮد) .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ  7درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(

ﺟﻔﺮی راﯾﺖ)در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎرد( در ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺘﺎد اﺳﺖ .او در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام و ﻟﺤﻨﯽ
رازﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺤﻦ
رازﮔﻮﻧﻪاش ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ دروغ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺼﺎﻓﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻫﺪاف دﯾﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎل 2017
وﯾﺪﺋﻮ 5 :اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه در اﺳﮑﺎر 2018

ﭘﺎﯾﺎن دوری ﭘﺪر و دﺧﺘﺮ
ﻓﺮﺿﯿﻪای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﯾﮏ ﮐﻠﻮن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس دﯾﺪﯾﻢ،
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮐﻠﻮن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر در درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﯿﺮ ﺧﻮرد و آخ ﻧﮕﻔﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده »ﻟﻮرﻧﺲ« را ﻧﺠﺎت داد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل راﺑﺮت ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮب ،ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی
ﮐﺎر وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار در ﭘﺎرک اﺳﺖ.

ﺑﺎﻫﻮش و زرﻧﮓ .ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدش ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮار راﺣﺖ ﮔﺮﯾﺲ از دﺳﺖ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﺪسﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮﯾﺲ زده ﺷﺪ ﮐﻪ
درﺳﺖ ﻫﻢ از آب درآﻣﺪ .ﮔﺮﯾﺲ دﺧﺘﺮ وﯾﻠﯿﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش در ﺣﺎل ﮐﺸﻒ راز و رﻣﺰ ﭘﺎرک اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﺬابﺗﺮ داﺳﺘﺎن ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪن اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﮔﺮﯾﺲ در ﭘﺎرﮐﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺪرش را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮده از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮدارد.

ﻧﮑﺎت و ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﻤﺎی اﺳﻔﯿﻨﮑﺲ
در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن» ،اﺳﺘﺎﺑﺰ« ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺳﯿﺐ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر« ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن او( .ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﺎر اﻓﺮاد زﯾﺎدی را )ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و زﯾﺮ رﯾﻞ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از زﺑﺎن ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮود ،ﻧﻪ ﻏﺮب.
وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺰد اوﻟﯿﻦ ﻣﺎ ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن »اﮐﯿﭽﯿﺘﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﮔﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد و در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯿﻮ،
ﺟﺎی دارد.

ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﭘﯿﺰود در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎرد و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .در اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ آﻧﻘﺪر
داﺳﺘﺎن ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﺑﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ،او ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﭘﺎرک را ﻧﺪارد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او و ﭘﺪرش ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﭘﺎرک ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درون ﺑﺎزی ﺧﻮدش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﺻﻼ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺎرک
ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻧﻪ! اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻫﻔﺘﮕﯽ وﺳﺖ ورﻟﺪ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ رازﻫﺎ و اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی آن ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل راﺿﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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