اﺛﺮی دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻟﻖ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮنﻫﺎ ،آﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل
 Disenchantmentﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺮﯾﺎل اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ) ،(Disenchantmentﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺖ
ﮔﺮﯾﻨﯿﮓ ،را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﺛﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ،

ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮﯾﻨﯿﮓ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ اﺛﺮی ﺧﻨﺜﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﺎل ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ
) (Futuramaﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ،اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ،ﺑﺎ  3ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﯿﻦ ،اﻟﻔﻮ و ﻟﻮﺳﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﻪ  3ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻟﯿﻼ ،ﻓﺮای و ِﺑﻨﺪر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﺐ  3ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻗﻞ ،اﺣﻤﻖ و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ 3
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ،ﻋﻤﻖ  3ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد ،زﯾﺮا
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺟﺎی ﺟﺎی آﺛﺎر او ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺣﻤﻖ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ً
ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺳﺮﯾﺎل ﺳﯿﻤﭙﺴﻮنﻫﺎ )(The Simpsons
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
داﺳﺘﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﯿﻤﭙﺴﻮنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر اﺗﺎق ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮای ﭘﺲ از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در آن ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮد؛ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻨﺪر و ﻓﺮای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو دوﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی را
از ﺳﻮی ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﻨﺪهای دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽ اﺣﺴﺎس
ﺑﻮدن ﺣﺘﯽ از رﯾﮏ در ﺳﺮﯾﺎل رﯾﮏ و ﻣﻮرﺗﯽ ) (Rick and Mortyﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﺑﺪی ارﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻤﻦ در ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎوت ﭘﺎرک ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽاش ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ او زده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ زﯾﺎده روی ﺑﺮای
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎناش اﺳﺖ )او ﺷﯿﻄﺎن درون ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ(.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻮﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ از ﮔﺎرﻓﯿﻠﺪ دارد و ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﻒ اﺳﺖ!
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺑﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺪف او از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدن از دﺳﺘﻮرات ﭘﺪر و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪنﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﺑﮕﺬراﻧﺪ .او در ﮐﻨﺎر
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺰ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﻤﻖ ﺑﻮدن

ﭘﺮﻧﺴﺲ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺑﯽ ﭘﺮواﺳﺖ.
اﻟﻔﻮ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی دﯾﺰﻧﯽ دارد ﮐﻪ در آنﺟﺎ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﺢ و ﺑﯽ
دﻏﺪﻏﻪای دارﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪای »ﺣﻘﯿﻘﯽ« از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻢ،
ﺷﺎدی و ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آنﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻔﻮ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺣﻤﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺛﺎر ﻧﯿﺴﺖ و
در آﺛﺎر ژاﻧﺮ ﻓﺎﻧﺘﺮی
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺟﻮکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ زﻧﺪﮔﯽ در آن زﻣﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
دﻧﯿﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ روﯾﺪادﻫﺎی )(Setting
ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﭘﺸﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.

در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻨﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎی ﮔﺮﯾﻨﯿﻨﮓ در ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی زﯾﺒﺎ و
ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮ
دوردﺳﺖ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﻠﻮت و ﺑﺪون روﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ در آن وﺟﻮد دارد و اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ
اﺗﻔﺎﻗﺎت دور از ذﻫﻦ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ
ﺳﺮﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را دارد ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﺒﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎی ﮐﺎر ،دﻻﯾﻞ
زﯾﺎدی در ﺳﺮﯾﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن اداﻣﻪ وادار ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪای را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آنﻫﺎﺳﺖ؛ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی
ﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﯾﺎل در ﻓﺼﻞ اول دﭼﺎر ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد و
ً
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺮﯾﺎل ﺟﺬاﺑﯿﺘﺶ را ﺑﻪ رخ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از داﺳﺘﺎن را ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ! در  3ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازیﻫﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺮان اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻟﻒ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻔﻮ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ً
اﻣﺎ او در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ اﻟﻒ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ او و
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺎدر ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺪر ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ و ﻧﺒﺮد ﻗﺮار دارد؛ دو راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺑﯿﻦ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮغ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮔﻤﺸﺪهی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎدوﮔﺮ اﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺖ  9ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪزودی آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺷﺎرهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
درﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﯾﺎل ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ،
اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻨﻘﺪر دﯾﺮ رخ داده اﺳﺖ؟ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ

داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد!
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاث اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،Big Mouthﺑﻮﺟﮏ
ﻫﻮرﺳﻤﻦ ) (Bojack Horsemanو خ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ) (F is for Familyاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ در
ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از
آﺛﺎر ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺳﺮﯾﺎل ﻓﯿﻮﭼﺮاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﯾﺎل
رﯾﮏ و ﻣﻮرﺗﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ) (Game of Thronesدر
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﻓﺴﻮن زداﯾﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﯾﻨﯿﮓ ،از

آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺎ در ﻓﺼﻞ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

