ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﺎل ) Lost in Spaceﻓﺼﻞ اول(؛
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺮﺷﺎد ﻣﺮادزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
 Lost in Spaceﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ از ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﺎل  Lost in Spaceاز
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﭘﺮﭼﻤﺪاران آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮدان :اروﯾﻦ اﻟﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ :ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ
ژاﻧﺮ :ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،درام ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﮑﺴﻮل ِﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ،ﺗﯿﻠﻮر راﺳﻞ ،ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻧﺪوال ،اﯾﮕﻨﺎﭼﯿﻮ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان :ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎرﮐﺮ ،ﺗﻮﺑﯽ اﺳﺘﯿﻔﻨﺰ،
ِ
ﺳﺮﯾﭽﯿﻮ و ﭘﺎرﮐﯽ ُﭘﺰی
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را درون ﺧﻮد ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻮارد
ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

 Lost in Spaceﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﺪﻓﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
 Lost in Spaceﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن Star Trek، Alien، Star
 Warsو ﭘﺎرک ژوراﺳﯿﮏ اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و
ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اول ،اﻧﮕﺎر ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل .اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺒﻮتﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺣﯿﺎت رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض

ﻣﯽرود و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ژوﭘﯿﺘﺮ

ﻧﺎم دارﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﯿﻨﺴﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ژوﭘﯿﺘﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮏ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ارﺗﺸﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﺖ و ﻃﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ از ﻣﺪارﺷﺎن

ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه و از ﺳﯿﺎرهای ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ .از اﯾﻨﺠﺎی داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،
ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ آنﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای در ﺳﯿﺎره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد.
ﺳﻮژه ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭼﻮن ﻃﻼق دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺻﻼ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﮑﺮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺮﯾﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را از ﺧﺸﮑﯽ در
ﻣﯽآورد و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯿﺸﻪای را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺮﯾﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺨﯿﻼﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ و اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪرن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺼﺮی ﺟﺬابﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ و ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن،
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻟﺤﻈﺎت اﺣﺴﺎﺳﯽ در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن

ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ LiS .ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ذﻫﻨﺘﺎن ﺣﺘﯽ درﮔﯿﺮ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  Lost in Spaceﭘﺮ ﺗﻨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ درام ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی
و ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد و از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ » «The Martianﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهای در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﺎل را ﺟﺬاب و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده .ﭼﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪ
ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ ،اﺗﺤﺎدی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﮐﯽ ﭘﺰی در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ دﮐﺘﺮ اﺳﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و در اﻟﻘﺎی اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ دارد.
ﺳﺮﯾﺎل اﺻﻠﯽ  Lost in Spaceﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1965و  1968از ﺷﺒﮑﻪ  CBSﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮐﻤﺪی و ﻓﺎﻧﺘﺰی داﺷﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن را
ﻧﻮﺟﻮﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان وﻗﺖ از اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ
و آن را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وزش ﺑﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود

ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده.

اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻀﺤﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه .درﯾﺎﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪون ﻫﺪف دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 Lost in Spaceﻫﺮﮔﺰ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را درک ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ
ﻧﺸﻮد.
زواﯾﺎی دورﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
زواﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آوردهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زواﯾﺎی دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی اﮐﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞاﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

 Lost in Spaceرا ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،ﺗﮑﺮاری و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ
داﻧﺴﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ،اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن را ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ،در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
اﮐﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻼن .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﯿﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﯾﺎل  Lost in Spaceﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

