ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺳﺖ ورﻟﺪ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل westworld

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻌﻨﺎی دﻧﯿﺎی ﻏﺮب در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﻮﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ دﻧﯿﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻨﺪه
ﺳﺮﯾﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم – ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ

رﻗﺺ ﺧﻮﻧﯿﻦ آﮐﺎﻧﻪ
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ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ اول و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ

ﻗﺴﻤﺖ اول از ﻓﺼﻞ دوم

ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻓﺼﻞ دوم

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ار ﻓﺼﻞ دوم

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺘﺎد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ ﻧﯿﺰ وارد داﺳﺘﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آن از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از آب درآﻣﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل »ﻟﯽ ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر« دﻧﯿﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺷﻮﮔﺎن ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب را ﮐﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮ و اﻓﺮادش وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻮﮔﺎن ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ داﺷﺖ
و اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرک ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد ،زﯾﺎدهروی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،اﭘﯿﺰود ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﻗﺺ ﺧﻮﻧﯿﻦ آﮐﺎﻧﻪ«
را در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

آﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎه
ﻫﯿﺮوﯾﻮﮐﯽ ﺳﺎﻧﺎدا )در ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﺎﺷﯽ( ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و وﻟﻮرﯾﻦ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ »آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،ﯾﮏ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮد .ﺳﺎﻧﺎدا در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﺰ از ﮔﺮوه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﻤﻪ »آﯾﻨﻪ« را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻓﺮاد ﺣﺎﻇﺮ در ﭘﺎرک ﺷﻮﮔﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻪ ﯾﮏ
ﮐِﻠﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ورژﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ» .آﮐﺎﻧﻪ«ای ﻫﻢﺷﻐﻞ ﻣﯿﻮ» ،ﺳﺎﮐﻮرا«ﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐِﻠِﻤﻨﺘﺎﯾﻦ
و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺎﺷﯽ ﮐﻼه ﻣﺸﮑﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﮑﺘﻮر راﻫﺰن؛ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭘﺎرک ﻏﺮب وﺣﺸﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ورود ﻣﻮﺳﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ اول ،ﻫﮑﺘﻮر اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺮض در ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺋﯿﺖواﺗﺮ را ﮐﺸﺖ و از
زﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﮑﺘﻮر وارد ﻣﻐﺎزه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از زﺑﺎن ﻣﯿﻮ ﺷﻨﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻐﺎزه ﺗﻮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺖ؛ اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ از ﻣﺎ دزدی ﻣﯽﮐﻨﯽ« .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮ و ﻫﮑﺘﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﻪ
دﯾﺪﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در ﭘﺎرک ﺷﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ »راج ورﻟﺪ« ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺷﻮرش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎرک
ﺷﻮﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﻮ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻣﺎ را ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در ﺿﻤﻦ ﻣﯿﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻼﻣﯽ ،ﻗﺪرت
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻮت ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻮش ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻓﺎﻗﻪ ﻧﮑﺮد .ذات ﺧﺸﻦ
ﻣﯿﻮ و آﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ روی ﭼﻬﺮه ﻣﯿﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺪام ﺧﻮن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﻮرا ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد؟
زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺳﺘﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﺳﺖ ورﻟﺪ اﺳﺖ .در
ﺿﻤﻦ اﯾﺪه ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﻮ ﻓﻌﻼ ً ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﺠﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻨﻮﺑﯽﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﭘﺎرک ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﮔﯿﺮی ﻫﮑﺘﻮر از دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﺎ
ﻧﯿﻨﺠﺎﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ را رﻗﻢ زد .اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﯿﻨﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻤﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت آن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک واﯾﺖ و ﺗﺪی
»ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻨﺠﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ« .اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻮرس در زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﻮرس ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرک را دارد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او از
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻮرس ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻼ ً ﺷﺎﯾﺪ
او ﺷﻬﺮ »ﺳﻮﺋﯿﺖ واﺗﺮ« را ﺷﻬﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﺶ ،او را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ .از ﮐﺸﺘﻦ آرﻧﻮﻟﺪ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ در  35ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺪنﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎن،
ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
دﻟﻮرس ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ دﻻﯾﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﻢ او را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .از ﭘﯿﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻧﻮازﻧﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺷﺮطﺑﻨﺪی اﺳﺖ و از ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﺣﺎل و روز ﺧﻮدش ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎزه ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺧﻮدش در ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه »واﯾَﺖ« را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺧﺸﻢ واﯾﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺗﺪی ﻧﯿﺰ ﺷﺪ
و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﭽﻪﻫﺎ« ﮐﺎر دﺳﺖ او داد .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﭘﺎرک ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدش رﺳﺎﻧﺪ و از او ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای واﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﻮﮔﺎن ﭘﺎرک ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪای از دﻟﻮرس /واﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ ﺷﻮﮔﺎن ﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر ﺗﻮﻧﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻗﻄﺎری ﮐﻪ از
ﺳﻮﺋﯿﺖ واﺗﺮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﭘﺎرک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﮔﺎن و
ﺳﻮﺋﯿﺖواﺗﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺎرک وﺟﻮد دارد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن دﻟﻮرس ﮐﻤﯽ ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﭘﯿﺰود
ﭘﻨﺠﻢ از ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮب ﺗﻨﺰل ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺪی روﺑﺎتﮐﺶ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺗﺎزهای ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﺮت در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺪی ﻧﯿﺰ در
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ً ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت اﭘﯿﺰود ﭘﻨﺠﻢ
ﺳﺎﮐﻮرا ﻃﻮری درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﻓﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﺒﺖ را
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد »آﻧﺴﻮی دره« و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً از زﺑﺎن ﺟﻮان داﺧﻞ اﺳﺘﺒﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﺴﻮی دره
ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ از آب درآﻣﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دزدی ادﺑﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎرک ﺷﻮﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای ورود ﻣﻮﺳﺎﺷﯽ ،ﻣﺮدی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎل اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن را ﺑﺎ
وﺳﺖ ورﻟﺪ در ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﺎﺷﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﮑﺘﻮر ﮐﻼه ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻫﻨﮓ ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺛﺮ راﻣﯿﻦ ﺟﻮادی اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮش ﺷﻮﮔﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺮﻧﺎرد ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﭽﮑﺪام اوﺿﺎع
ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﻟﻮس در ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﮐﻤﭗ ﺷﻮﮔﺎن ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ دﻟﻮس در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ از آن ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﮔﻮی
وﺳﺖ ورﻟﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از وﺳﺖ ورﻟﺪ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﺪان
ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

 Hojojustoﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﯿﺮان ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﺑﺘﺪای اﭘﯿﺰود ﮐﻪ ﻣﯿﻮ و دار و دﺳﺘﻪاش
اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﺳﺖ.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮﯾﺎل  westworldﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
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