ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺮﯾﺎل Westworld

در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺷﺎﻫﺪ اﭘﯿﺰودی ﻗﻮیﺗﺮ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و اﭘﯿﺰودی در ﺣﺪ و اﻧﺪازهﻫﺎی وﺳﺖ
ورﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺳﻮم وﺳﺖورﻟﺪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

The Absence of Field
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ﺷﺮح داﺳﺘﺎن
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﭘﯿﺰود اول و دوم ،اﮐﺸﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮﯾﺎل از روال ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر ﺧﻮدش ﺧﺎرج
ﺷﺪ .اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﺖ ورﻟﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺎرت ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﺑﺎ روﻧﺪ
ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .در اﭘﯿﺰود ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎرﻟﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
روال ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮﯾﺎل در ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎریﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﺸﺪ:
»ﺷﺎرﻟﻮت اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﯿﻞ« واﻗﻌﺎ ً ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺶﺑﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آرﻧﻮﻟﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪن ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دﻟﻮرس ﺑﺎ
ﺷﺎرﻟﻮت و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف »ﺧﻮدت رو آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻦ« ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺪن ﺷﺎرﻟﻮت را در اﺧﺘﯿﺎر دارد وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ و
اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻮاری را ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ از زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﯽاﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن در دو ﻓﺼﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﺎرﻟﻮت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
دارد ،ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش )ﻧﯿﺘﺎن( ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮاک ﮐﻪ در ﺳﺎل ) 2058ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ( ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی را از ﺳﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻮت داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از  300روﺑﺎت ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در زد و ﺧﻮردﻫﺎی اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ از ﻟﻤﺲ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮاک ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺳﻮس ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻮس ﺧﻮد
ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﻮد و او اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﭘﺎرک )در ﻓﻮرج( را ﺑﺮای ﺳﺮاک ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮاک ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ در ﻓﻮرج اﺳﺖ و دﻟﻮرس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ در رﯾﻬﻮﺑﺎم.

داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﯿﻠﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او در ﺣﺎل رﺳﺎﻧﺪن دﻟﻮرس ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻼﮐﺖ در ﺧﻮن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 Ricoﮐﻪ ﮐﯿﻠﺐ از آن ﺑﺮای ﺧﻼﻓﮑﺎریﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻠﯿﺴﯽ در آن اﻃﺮاف را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و او ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ،ﭘﻠﯿﺲ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﯾﺪار ﻣﺠﺪد دﻟﻮرس و ﮐﯿﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻟﻮرس در ﺣﺎل ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﮐﯿﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﻟﻮرس دﺳﺖ روی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﮐﯿﻠﺐ ﻣﯽﮔﺬارد و او را ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎدرش در
آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد .او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ  Inciteﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻈﺎرت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻟﻮرس ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدش را در ﻗﻔﺲ ﻣﯽدﯾﺪ
ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮐﯿﻠﺐ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داده ﻣﯽﺷﻮد :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل و ﻓﺮار ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻟﻮرس ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻮﭼﯽ رﺳﯿﺪه و از ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽاش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد» :ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎق واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ،ﺣﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  10ﺗﺎ  12ﺳﺎل دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﯿﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻟﻮرس ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮوع ﯾﮏ داﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت اﭘﯿﺰود ﺳﻮم
دﻟﻮرس در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎرﻟﻮت ﻫﯿﻞ از ﭘﺎرک ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ او در ﺑﺪن ﺧﻮدش ﻗﺮار دارد و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
در ﺑﺪن ﺷﺎرﻟﻮت .اﮔﺮ ﺷﺎرﻟﻮت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻟﻮرس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ دﻟﻮرس را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﻮی او را
ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ دﻟﻮرس اوﻟﯿﻦ ﺣﺪسﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪی در ﻗﺎﻟﺐ
ﺷﺎرﻟﻮت ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮔﻮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻮرس/ﺷﺎرﻟﻮت از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﮐﺮد ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮیﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪاﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎرد اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮔﻮی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎرد اﺳﺖ ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ؟

ﺷﺎرﻟﻮت ﺧﻮدش را زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در زﺧﻢﻫﺎی ﺷﺎرﻟﻮت
داﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه رﯾﻬﻮﺑﺎم )ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری( اﺳﺖ.
ﭘﺴﺮ ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮﻧﺎرد/آرﻧﻮﻟﺪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﯿﮏ )ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎرﻟﻮت( او را »ﭼﺎرﻟﯽ« ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﺎرﻟﯽ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ آرﻧﻮﻟﺪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ(.

در ﺳﺎل  2058ﻓﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ در آن
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﯽ در دﻫﺎن ﮐﯿﻠﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آن ﻫﻢ ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت و دردﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎوان ﻧﯿﺰ دارد( .دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻮت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺮاک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﭘﯿﺰود اول ﻧﯿﺰ دﻟﻮرس ﻋﯿﻨﮏ ﺟﺮی را روی ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮار داد و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه دﻟﻮرس واﻗﻌﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاد.
ﭼﻬﺮه ﺟﯿﮏ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .در اﭘﯿﺰود اول دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻠﺐ دوﺳﺘﺶ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺎﺑﻮس در ﺧﻮابﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺪ در ﯾﺎدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺶﺑﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ آن زﻣﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭼﻬﺮهی ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻤﺎن ﺟﯿﮏ اﺳﺖ!

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/entertainment/16745/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%
A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-westworld

