ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی درون ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

اﭘﯿﺰود دوم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺳﺮﯾﺎل را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮏ ﺑﺪﻣﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺳﻢ آن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺳﻮم وﺳﺖورﻟﺪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  -ﻗﺴﻤﺖ دوم

The Winter line
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وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﺧﻄﻮط داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و در اﭘﯿﺰود دوم ،ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﻮ
و ﺑﺮﻧﺎرد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن دﻟﻮرس ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﺪی ﻧﯿﻮﺗﻮن )ﻣﯿﻮ( در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺮﯾﺎل درﺧﺸﺎنﺗﺮ
از اﯾﻮن رﯾﭽﻞ وود )دﻟﻮرس( ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
زﯾﺎدی از ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻮل داﺳﺘﺎن او ﺑﭽﺮﺧﺪ .اﮔﺮ دﻟﻮرس ﻧﻘﺶ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺐ وﺳﺖ ورﻟﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪش در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزیﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﺟﺪﯾﺪ
 Warworldﻧﺎم دارد ﮐﻪ دﻫﻪ  1940و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎم اﭘﯿﺰود دوم )ﺧﻂ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮐﺎﺳﯿﻨﻮ در
ﻏﺮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺧﺮوج ﻣﯿﻮ از دﻧﯿﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه
 Ettorﻧﺴﺨﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  Hectorاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﻮ ،او ﻫﺮ روز رﯾﺴﺖ ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارد .ﻣﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .در ﭘﺎرک Westworld
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر ،ﻓﻠﯿﮑﺲ و ﺳﯿﻠﻮﺳﺘﺮ )ﻫﻤﺎن دو
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر( ﻫﻤﮕﯽ روﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم ﻣﯿﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ »اﯾﺰاﺑﻼ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ آن را در ﻓﺼﻞ دوم ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر ﺑﻪ ﻫﮑﺘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﺰاﺑﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهای ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ« .اﯾﻦ اﻣﺮ در
 Warworldﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ در  Westworldﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻫﺪف از ﻗﺮار دادن ﻣﯿﻮ در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﭼﻪ ﺑﻮد؟ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
دادهﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﭘﺎرک را در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﻮرج« ﺟﻤﻊآوری و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﻮرس
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻧﺴﻮی دره« ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮاک« آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس ﺣﺎﻻ ﻧﺎم او را ﻣﯽداﻧﺪ و او ﮐﻨﺘﺮل رﯾﻬﻮﺑﺎم را در
دﺳﺖ دارد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺳﺮاک ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮ از ﻣﮑﺎن دادهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻟﻮرس ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر را وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﯿﻮ را ﺑﻪ ﻓﻮرج ﺑﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻮرس از ﻣﮑﺎن دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎل
) 2058ﮐﻪ زﻣﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ( ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ وﺟﻮد دارد .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد راﯾﺞ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮ
ﺣﺎل ﻣﯿﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺬر  -1ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯿﻮ ﺑﺎ ﻫﮏ ﮐﺮدن روﺑﺎﺗﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ او را ﻣﺄﻣﻮر دزدﯾﺪن
اﻃﻼﻋﺎت ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺪار ﻣﯿﻮ و ﺳﺮاک اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻇﺎﻫﺮ روﺑﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی از دورﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  360درﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و  GoProاﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺑﺎﺗﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و دهﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در وﺳﺖ ورﻟﺪ روﺑﺎتﻫﺎ
ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎط راه دور ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در آن وﺟﻮد دارد و ﻓﺮﺿﺎ ً ﻣﻮدم )روﺗﺮ( ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎرد و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل
ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرک دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎرک ﯾﻌﻨﯽ »اﺷﻠﯽ اﺳﺘﺎﺑﺰ« ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد او ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺸﺎن ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎری
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮوج از ﭘﺎرک ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل راﺑﺮت ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎرد و اﺳﺘﺎﺑﺰ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اداﻣﻪ راه اﯾﻦ دو در ﺳﺮﯾﺎل اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻧﻮﻻن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮرج آر.آر .ﻣﺎرﺗﯿﻦ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ردی از ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را در ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ

ورﻟﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﭘﯿﺰود دوم  Westworldدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ »دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎف« و »دیﺑﯽ
واﯾﺲ« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اژدﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﺮﯾﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﯾﮏ ﭘﺎرک دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻧﻮﻻن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرک ژوراﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﺎﯾﮑﻞ
ﮐﺮاﯾﺘﻮن« ﻫﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﻣﺎن ﭘﺎرک ژوراﺳﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق )وﺟﻮد اژدﻫﺎ ﯾﺎ داﯾﻨﺎﺳﻮر( در
اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺑﺮﻧﺎرد در وﺳﺖ ورﻟﺪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﺎرک ﭼﻬﺎرم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪای ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﯾﻦ زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
 Medievalworldﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎل و ﺣﺪسﻫﺎی ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﯾﺎل را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:
ﭘﺎرک اول :وﺳﺖ ورﻟﺪ
ﭘﺎرک دوم :ﺷﻮﮔﺎن ورﻟﺪ
ﭘﺎرک ﺳﻮم :وار ورﻟﺪ
ﭘﺎرک ﭼﻬﺎرم :ﺑﺪون ﻧﺎم )ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﯾﺎ (Medievalworld
ﭘﺎرک ﭘﻨﺠﻢ :؟
ﭘﺎرک ﺷﺸﻢ :راج ورﻟﺪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﭘﯿﺰود دوم ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ .دﻟﻮرس ﺣﺎﻻ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﻮ دارد و ﺑﺮﻧﺎرد ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ )در ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل( اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و دﯾﺪن ﻫﮑﺘﻮر،
ﺳﺎﯾﺰﻣﻮر و اﺳﺘﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺮﯾﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاک و ﮐﯿﻠﺐ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی دارﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل دﻧﯿﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر اداﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ در
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را دارﻧﺪ.
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