آﻏﺎز دوره ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ اول از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺤﺒﻮب دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ) (westworldﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا ً از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﯽ  8ﻗﺴﻤﺖ و  8ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ دوم ،اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺳﻮم دﻧﯿﺎی
ﻏﺮب را در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﻗﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺳﺮﯾﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ -در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﺷﻮک وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺮﯾﺎل در ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺳﺖورﻟﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺮﯾﺎل ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﭙﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎن
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  -ﻗﺴﻤﺖ اول

Parce Domine

اﻧﺘﺸﺎر 15 :ﻣﺎرس ) 25اﺳﻔﻨﺪ(

در ﻓﺼﻞ دوم وﺳﺖورﻟﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎرک ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »دﻟﻮرس« و »ﻣﯿﻮ« ﻗﯿﺎﻣﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  11روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﻃﯽ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﭘﺎرک وارد دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺪ .ﺑﻠﻪ ،دﻟﻮرس )در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎرﻟﻮت ﻫﯿﻞ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﮔﻮی ذﻫﻦ از
ﭘﺎرک ﻓﺮار ﮐﺮد و وارد دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪ.
اﭘﯿﺰود آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺮﯾﺎل  westworldﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
آﻏﺎز ﺷﺪ .دﻟﻮرس ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ  Inciteﻣﯽرود ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﭘﻮل در
دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ از »ﺟﺮی« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دﻟﻮرس وﺟﻮد
دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻮرس ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻮرس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺮی آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﺶ را
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺣﻤﻠﻪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﺼﻞ دوم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب

از ﮐﺪﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در واﻗﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اراﺋﻪ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺟﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮدش ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ دو اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﭙﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

»ﺟﺴﯽ ﭘﯿﻨﮑﻤﻦ« در ﻧﻘﺶ »ﮐِﯿﻠﺐ« ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮﯾﺎل و ﻧﻤﺎدی از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺎدی و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .او
ﺑﺎ ﯾﮏ روﺑﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﮏ روﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از دﯾﻮار ﺻﺎف ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﻣﺮوزی ﯾﮏ
روﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﺎدری را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش را ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .او اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Ri¢oﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺧﻼﻓﮑﺎری ﺧﻮد اﺳﺖ! ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﺎﻧﺎن ﻧﻮﻻن« از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﯾﺎل ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ردﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻃﻮل اﭘﯿﺰود ﺻﺪای »ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ« دوﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﯿﻠﺐ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ
ورژن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺶ رواﻧﺸﻨﺎس او را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
دادهﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ از او ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪا ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت او را
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و
ﻣﺤﺪود از آن ﺷﺨﺺ را در ﮐﻨﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر روﺷﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺪ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻠﺐ آن را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ.
در ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ »ﺷﺎرﻟﻮت« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ »دﻟﻮس« در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ از
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻮت واﻗﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﯾﮏ
ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﻮرس ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ اﻟﺒﺘﻪ »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎدی« ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺎرﻟﻮت ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﺑﺮﻧﺎرد« ﯾﮏ ﻓﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرک  westworldرا دارد .او ﺧﻮدش را ﺗﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺪﻫﺎی او اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﻮد .ﺑﻪ داﺳﺘﺎن دﻟﻮرس در ﻟﻨﺪن و
ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .او ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻻرا« در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ »ﻟﯿﺎم دﻣﭙﺴﯽ«
اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺷﺮﮐﺖ  Inciteﺑﻮده و ﭘﺪرش ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﻮرس ﻗﺼﺪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را دارد .در اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
در واﻗﻊ ﻫﺪف آن ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اراﺋﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ آزﻣﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ اﻓﺮاد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل راه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت اﭘﯿﺰود اول ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
در اﯾﭙﺰود اول ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ورﻗﻪﻫﺎی آﺑﻨﺒﺎت را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺮی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،ﻣﺎدر ﮐﯿﻠﺐ و ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ
ﭘﺎرﺗﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ روزﻣﺮه ،درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ رواﻧﮕﺮدان
ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﯿﻠﺐ زﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ  Inciteدر ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﻮﺷﯽ او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ دادهﻫﺎی زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر دارد اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ و  ...را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻋﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ  Inciteدر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر دارد ،ﻟﯿﺎم ﯾﮏ ﮔﻮی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﻬﻮﺑﺎم ) (Rehoboamرا ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش  15ﺳﺎل را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﻫﺪف دﻟﻮرس اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﻬﻮﺑﺎم اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﯾﻬﻮﺑﺎم ورود دﻟﻮرس را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ.

در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﺼﻞ ﺳﻮم دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻮ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺣﻀﻮر
ﻧﺎزیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ و راج ورﻟﺪ ،ﺳﺮﯾﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم دﻧﯿﺎی ﻏﺮب رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺪا از روﻧﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ اول و دوم ،دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود دﯾﺪه ﺷﺪ :راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ،ﮔﺠﺖﻫﺎ و ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﻮد ﺻﺪا از راه دور ،ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﺻﺪای دﯾﮕﺮان در ﺟﻠﺴﻪ و ﻏﯿﺮه .در
واﻗﻊ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وارد ﺗﺨﯿﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﺎ ً ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮاﻻت ﺣﻞ ﻧﺸﺪهای را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً

اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .اﮐﺜﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﭘﻮچ و ﺑﺪون زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯽرﯾﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻧﻮﻻن و ﻟﯿﺴﺎ ﺟﻮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺳﺖ ورﻟﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺳﺮﯾﺎل دﭼﺎر ﮐﻨﺪ.
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