دﯾﺪارﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﭘﯿﺰود وﺳﺖ ورﻟﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﯾﮏ اﭘﯿﺰود ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ

Les Écorchés
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ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی  westworldﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ داد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ؟ ﭘﺮ اﻧﺮژیﺗﺮ ﺑﻮد؟ دﻟﻬﺮهآور ﺑﻮد؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی زﯾﺎدی از
داﺳﺘﺎن ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ دﻟﻮرس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎرﻟﻮت ،ﺷﺎرﻟﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺎرد ،ﺑﺮﻧﺎرد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮرد و ﻣﯿﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﻠﯿﺎم .وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در دل ﺧﻮد دارد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺮﯾﺎل اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺳﻢ اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ
 Écorchéدر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺷﺎره
ﺑﻪ دﻟﻮرﯾﺲ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻐﺰ ﭘﺪرش ،ﮐﺎری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻣﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ در اﭘﯿﺰود ﻫﻔﺘﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ زﻣﺎن »ﺣﺎل« ﮐﻪ ﺣﺪودا دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮرش ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎرد و ﺷﺎرﻟﻮت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ دﻟﻮرس ﺑﻪ ﻣﯿﺴﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو زﻣﺎن دربﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ زﯾﺎدی در وﺳﺖورﻟﺪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ درب آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻮت و ﺑﺮﻧﺎرد
وارد آن ﺷﺪﻧﺪ ،درب آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻟﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎرد آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر درب اﺗﺎﻗﯽ ﭘﺮ از ﺑﺮﻧﺎرد! ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻮنﻫﺎ ﮐﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺮای
ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﺎرﻟﻮت ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎد آورد .دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ راﺑﺮت ،دﯾﮕﺮ در ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎرد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،دﻗﯿﻘﺎ ً
رﻓﺘﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎرد را دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻫﻤﺎن ﺗﺪی ﯾﺎ دﻟﻮرس اﺳﺖ اﻣﺎ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ راﺑﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺪ .او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﻟﻮرس ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد آرﻧﻮﻟﺪ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ آن را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام راﺑﺮت ،ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻮد و دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺮﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و
راﺑﺮت دوﺑﺎره ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﺷﻮد.

ﻧﻘﺶ اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺼﻞ اول دارد .اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ او ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﻓﺮدی ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی راﺑﺮت ،ﻫﻤﻮاره زﯾﺒﺎ و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
ﯾﺎ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻟﻮرس ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ »اﯾﻮان
رﯾﭽﻞ وود« در ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارد .ﺑﻬﺮﺣﺎل دﻟﻮرس ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎرک را ﺷﮑﺴﺖ داده و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه در
ﻣﻐﺰ ﭘﺪرش را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺷﺎرﻟﻮت ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ »اﺳﺘﺎﺑﺰ« اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .ﺗﺪی را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺸﺖ زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس در ﻣﻮرد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎرک ﺗﻤﺎﻣﺎ ً در اﺧﺘﯿﺎر
دﻟﻮس ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺮﻧﺎرد ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف
رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راﺑﺮت آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ،ذﻫﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ روز دوام
ﻧﻤﯽآورد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ از ﺑﺮﻧﺎرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺎرج از ﮐﺮﯾﺪل دوام ﺑﯿﺎورد.
وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺮاغ ﻣﯿﻮ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﯽ از آﻧﺠﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﻣﯿﻮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را دارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﻣﯽاﻧﺪازد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ
ﻫﺮ دو ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮ ﻣﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﭘﯿﺰود ﺷﺸﻢ دﯾﺪﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﯿﻮ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮش را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻗﺴﻤﺖ آﯾﻨﺪه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل ،ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ »اﮐﯿﭽﯿﺘﺎ« و ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﺻﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﭘﯿﺰود ﻫﻔﺘﻢ از ﻓﺼﻞ دوم ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺮﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ
ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد و آﻧﺠﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ،ﺧﻮدش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .وﺿﻌﯿﺖ وﯾﻠﯿﺎم و ﻣﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از داﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻮآوری و ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت اﭘﯿﺰود ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در وﺳﺖ ورﻟﺪ از ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮوع ﮔﻔﺘﮕﻮی راﺑﺮت و ﺑﺮﻧﺎرد ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻪای از ﺷﻌﺮ  William Brakeآﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻘﯿﺪه ،ﭘﺎﮐﯽ
و ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دﻟﻮرس و ﻣﯿﻮ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ دارد .اﺑﺮﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ و اﯾﻦ ﺑﺎر از روﻣﺌﻮ و ﺟﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ راﺑﺮت ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای آرﻧﻮﻟﺪ ،ﺳﮓ ﺧﻮدش را ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .اﺳﮑﻠﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﮓ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﻔﯽ راﺑﺮت وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآوری ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ آرﻧﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ آرﻧﻮﻟﺪ ﻧﻘﺸﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﭘﺎرک دارد؟

دﻟﻮرس ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ در »ﮐﺮﯾﺪل« ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ آزاد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮگ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺪی ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد در
ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﺗﺪی اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﺪی ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﺮﯾﺎل ﺣﺬف ﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ورژنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎرد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎرک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ اول دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﺎن ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن دﻟﻮرس را ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻧﺸﺎن داد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 16ﺧﺮداد 1397
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