ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهای ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دﻫﻢ از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

ﭘﺲ از  10ﻫﻔﺘﻪ و ﭘﺨﺶ  10ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺬاب و ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ دوم وﺳﺖ ورﻟﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ 20
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﯾﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺘﯿﺎز  8.9را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ  IMDBﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و در ﻟﯿﺴﺖ
ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ دﻫﻢ
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ اول و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ

ﻣﺴﺎﻓﺮان

اﻧﺘﺸﺎر 3 :ﺗﯿﺮ )(June 24
ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ اول

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﻘﺪ ﻓﺼﻞ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﻢ

ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ دوم )ﺑﺠﺰ ﻓﻠﺶﺑﮏﻫﺎ( ﺗﻨﻬﺎ در  11روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای  11روزه وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻼق
ﺳﺮﯾﺎل ،آﻧﻘﺪر اﯾﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  10اﭘﯿﺰود را در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺎ دﻫﻨﺪ .در ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ
ﺟﺒﻬﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺮوع ﻗﺴﻤﺖ دﻫﻢ ،داﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺳﺮاغ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد .ﺑﻪ ﻗﻮل وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻮاره او را ﺑﻪ دﻟﻮرس ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ دﻟﻮرس ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﻠﯿﺎم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .وﯾﻠﯿﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
دﻟﻮرس ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ و راه او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎرد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺎرﻟﻮت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﺳﺘﺶ را
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮا ﯾﺎد ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارکﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﻮدات
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ و ﺗﺮﺳﻨﺎک را در ﺟﻠﻮی ﺳﭙﺎه ﻗﺮار ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از
ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪهای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .در اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  1/3ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮق ﺷﺪه در آب،
اﺻﻼ ً دادهای در ﻣﻐﺰﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﯿﭽﯿﺘﺎ از درب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﻧﺎرد و دﻟﻮرس در ﻓﻮرج ،ﭘﺮده از ﺧﯿﻠﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮداﺷﺖ .اﻃﻼﻋﺎت  4ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﭘﺎرک
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﺧﻂ ﮐﺪ دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدش
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از روی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺪﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻈﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﯿﺮ و اﯾﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ از زﺑﺎن ﻟﻮﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﻮﮔﺎن واﻗﻌﯽ؛ او در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮات ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .او وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻮنﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس
اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس در ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎم اﻓﺮادی
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎرﻟﻮت ﻫﯿﻞ و ﮐﺎرل اﺳﺘﺮاﻧﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﺲ
ﻟﯽ ،اﻧﺪرو ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ...وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻟﻮﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .دﻟﻮرس اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادی ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارد اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ

دوﺑﺎره وارد ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدش ،ﺷﺨﺼﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ دﻟﻮرس .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻏﺮق ﺷﺪن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ در آب ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎرد ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ
از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻟﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرﻟﻮت ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ دﻟﻮرس ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﮔﻮی ذﻫﻨﯽ دﻟﻮرس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ،دﻟﻮرس را در ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎرد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎرد در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ دراز ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
 9ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎرﻟﻮﺗﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ ﻫﻤﺎن دﻟﻮرس ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ را ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .دﻟﻮرس ﺟﺪﯾﺪ)ﺷﺎرﻟﻮت( و ﺑﺮﻧﺎرد ﻗﺼﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻟﻮس را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭘﺎرک ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻓﺮاد دﻟﻮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻬﺸﺖ را آﭘﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻞ
روﺑﺎتﻫﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻧﻘﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ ورﻟﺪ
اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرزی ﮐﻪ در وﺳﺖ ورﻟﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪﯾﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﺎل در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ آن را درک ﻧﻤﯽﮐﺮد .در ﻓﺼﻞ دوم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .رﻣﺰ و راز و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻧﻪ در اﭘﯿﺰود آﺧﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ
اﺑﻬﺎمزداﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﯾﮏ اﭘﯿﺰود آﻏﺎز و در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﺎن اﭘﯿﺰود روﺷﻦ ﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎی اﺳﻔﯿﻨﮑﺲ
ﮐﻪ آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس را ﻧﺸﺎن داد(.
ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ دوم از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﯾﺎل در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ دادن  10ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ را در
ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﯿﭽﯿﺘﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ درام و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﺟﯿﻤﺰ دﻟﻮس ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدﻧﺪ و. ...

در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻮان رﯾﭽﻞ وود)در ﻧﻘﺶ دﻟﻮرس( ﻧﻘﺶ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮی داﺷﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی در ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺨﺺ اول ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از داﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺮ)راﺑﺮت ﻓﻮرد( ،ﺟﻔﺮی راﯾﺖ)ﺑﺮﻧﺎرد( و دو وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
دﻟﻮرس در ﻓﺼﻞ دوم رﻫﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ،ﮐﺎرﮐﺘﺮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در ﺳﺮﯾﺎل و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻮان
رﯾﭽﻞ وود ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﯿﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻓﺼﻞ اول داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ رﯾﭽﻞ وود ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎ او ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺪی ﻧﯿﻮﺗﻮن)ﻣﯿﻮ( ،ﺗﺴﺎ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن)ﺷﺎرﻟﻮت(،
ﺟﻔﺮی راﯾﺖ)ﺑﺮﻧﺎرد( و اد ﻫﺮﯾﺲ)وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﺎهﭘﻮش( ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﺼﻞ دوم ،ﮐﺎرﮐﺘﺮ دﻟﻮرس از
ﺳﺮﯾﺎل ﺣﺬف ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ رﯾﭽﻞ وود را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ او
واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی وﺳﺖ ورﻟﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮﯾﺎل رﯾﺴﺖ ﺷﺪ .دﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻓﺼﻞ
ﺳﻮم ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ او در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی در ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ از
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺗﺪی و اﮐﯿﭽﯿﺘﺎ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،زﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﻠﯿﮑﺲ و ﺳﯿﻠﻮﺳﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ زﻧﺪﮔﯽ
دﻟﻮسﮔﻮﻧﻪ و ﺗﮑﺮاری وﯾﻠﯿﺎم در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد؛ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺷﺎرﻟﻮت)دﻟﻮرس( ﭘﻨﺞ ﮔﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮐﺘﺮ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ)ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﻮد(.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ آرﻧﻮﻟﺪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،دﯾﮕﺮ وارد دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ،ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎنﺗﺮ از دو
ﻓﺼﻞ اول را دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ »وﺳﺖ ورﻟﺪ« ﺟﺎی »ﺑﺎزی ﺗﺎج و
ﺗﺨﺖ« را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ،ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﺼﻠﺶ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  HBOو وﺳﺖ ورﻟﺪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﺖ ورﻟﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.1 :وﺳﺖ ورﻟﺪ ﯾﮏ
زﻣﯿﻨﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻮی دارد .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻧﻮﻻن و ﻟﯿﺴﺎ ﺟﻮی ،ﻃﻮری ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از دل آن
ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.2 .ﺧﻮد ﺷﺒﮑﻪ  HBOاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ )از ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت( از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
.3وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﻌﺪ از دو ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ زﯾﺎدی ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه.4 .ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  2012ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ دوم آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ در
ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اوﺿﺎع آن زﻣﺎن ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ وﺳﺖ ورﻟﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺳﺖ ورﻟﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪ  HBOﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺲ از  10ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﺪدا ً در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺷﺎد رﺿﺎﯾﯽ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-westworld

