
سیری در دنیای انیمیشنمجله صنایع فرهنگی| شامره 11 | بهمن ماه 96



صفحه 2 | شماره 11 | بهمن 96  MEHR NEWSAGENCY

فهرست مطالب

شناسنامه مجله

مدیر مسئول: علی عسگری

شورای سردبیری: سـید امیرحسن دهقانی، 
محمدمهدی رحیمی، نغمه دانش آشـتیانی

مترجم ها: رویا دیانت، مازیار معتمدی

مدیـر هنـری:  محبـوبه  عزیــزی

شماره تماس:     43051330
art@mehrnews.com :پست الکترونیک

آدرس: ایــران، تهــران، خیابــان اســتاد 
ــاک 1۸ ــه، پ ــه بیم ــي، کوچ ــات اله نج

عاقمنـدان می توانند مقاالت و مطالب خـود را برای 
مجله صنایع فرهنگی مهر ارسـال کنند.

ــن ــای انیمیش ــیری در دنی س

4 فقط عشق قلب های »یخ زده« را گرم می کند/ قصه ای برای خواهران   

6 »خانواده کرود« و ارجاعاتی کنایه دار به کتاب مقدس/ سنت بد و مدرنیته خوب است!    

8 »»توربو« برای تحقق رویای آمریکایی مسابقه می دهد   

10 نجات پنگوئن  های ماداگاسکار توسط گروه مخفی ها/ فقط زیر 5 سال ببینند!   

11 مربع خشکی که دایره می شود/ رستگاری همین »باال« است   

14 من ِ نفرت انگیزی که نفرت انگیز نیست/کانون خانواده نجات بخش است    

16 »هواپیماها« به دنیای سیاست آمدند/ عبور از ایران برای رسیدن به هند    

18 آرزوی رنگینی که به جنگ ختم شد/ »بادی که می وزد« در تقبیح نظامی گری   

20 موش و خرس دست دوستی می دهند/ »ارنست و سلستین« با رنگ و بوی شرقی   

23 »نغمه دریا«؛ شاعرانه ای به دور از فرمول های آمریکایی   

26 »ریو 2« کارناوالی خوش آب و رنگ در دل جنگل های آمازون   

28 یک ضدفانتزِی بامزه در دنیای لگوها/ موجودی معمولی که قهرمان شد   

30 وایکینگ یک پا و بی دندون به دنبال فتح اسکار/ اینجا پر از اژدهاست   

33 نابغه ای که از غذا هیوال ساخت/ وقتی از آسمان کوفته قلقلی می بارد!   

35 باز هم نیکی در مبارزه با شر پیروز می شود/ سفری حماسی به دل جنگل    

37 خطای »فرانکن وینی« در باب فلسفه خلقت    

40 »پارانورمن« با ارواح سخن می گوید/ زامبی ها مغز مردم را می خورند!   

http://mehrnews.com


انتقالپیامبادنیایرنگارنگانیمیشنها

هنر-صنعـت انیمیشـن یکـی از مهم تریـن شـاخه های سـینما محسـوب می شـود کـه هم 
تاثیرگذاری محتوایی و موضوعی آن قابل اعتنا اسـت و هم از لحاظ اقتصادی سـودهای کالنی 
را از آن کمپانی هـای سـازنده انیمیشـن ها و دسـت اندرکاران تولیـد اینگونه آثـار می کند. 

جهان انیمیشـن ها به قـدری جذاب و دیدنی اسـت کـه نه فقط کـودکان بلکه بزرگسـاالن 
نیـز به تماشـای این آثـار می نشـینند و از دیـدن این آثـار لذت می برنـد اما دقیقـا به دلیل 
همین تاثیرگـذاری، کشـورهای صاحب صنعت سـینما از این گونه بـرای انتقال پیـام خود به 

نسـل های مختلف در سراسـر جهان اسـتفاده می کنند.
حال مـا در این شـماره از مجله صنایع فرهنگـی مروری بر تعـدادی از انیمیشـن های مطرح 

جهـان داریم.
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انیمیشــن »یــخ زده« موفق تریــن تولیــد ســینمایی ســال 2013 
و یکــی از 10 فیلــم برتــر تاریــخ ســینما شــد امــا ایــن موفقیــت 
بــه ســادگی بــه دســت نیامــده و عوامــل ســاخت ایــن مجموعه 
ــان  ــتان، کارش ــود داس ــل شــخصیت های خ ــا مث ــا و باره باره
را بــه دســت بازنویســی ســپردند تــا ســرانجام بــه آنچــه مــی 

خواســتند رســیدند.  
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، انیمیشــن »یــخ زده« بــه 
کارگردانــی کریــس بــاک و جنیفر لــی برمبنــای فیلمنامه جنیفر 
لی ســاخته شــده و کریســتن بل، آدینــا منــزل، جاناتــان گروف، 
جــش گــد و ســانتینو فونتانــا بازیگرانــی هســتند کــه در نقــش 

ــد.   ــرده ان ــت ک ــم صحب ــن فیل شــخصیت های ای
ایــن انیمیشــن 10۸ دقیقــه ای رایانــه ای و موزیــکال بــا 
ــنی  ــتودیو والت دیس ــط اس ــک توس ــتف ب ــازی کریس آهنگس
بــر اســاس رمــان »ملکــه برفــی« هانــس کریســتین آندرســن 
ــون دالری  ــه 150 میلی ــا بودج ــی ب ــنده مشــهور دانمارک نویس
ــون دالری را  ــارد و 72 میلی ــک میلی ــاخته شــد و فروشــی ی س

ــت رســاند. ــه ثب ب
»یــخ زده« کــه بــه عنــوان پنجــاه و ســومین انیمیشــن والــت 
ــرعت راه  ــه س ــران و ب ــر اک ــد، از 27 نوامب ــد ش ــنی تولی دیس
موفقیــت را در پیــش گرفــت و نــام خــود را بــه عنــوان پرفروش 

ــخ ثبــت کــرد. تریــن پویانمایــی تاری
ایــن فیلــم کــه در رتبــه دهــم پرفروش تریــن فیلم هــای 
ــون دالر از  ــه 400 میلی ــک ب ــه نزدی ــرار گرفت ــینما ق ــخ س تاری
ــه  ــکای شــمالی ب ــی آمری ــی آن یعن ــازار داخل فروشــش را در ب
دســت آورده اســت، امــا تنهــا گیشــه دلیــل موفقیت »یــخ زده« 
نیســت و تحســین گســترده منتقــدان هــم متوجــه آن شــده و 
ــکال  ــن صحنه هــای موزی ــه بهتری ــد ک ــا معتقدن برخــی از آنه

ــر دارد. ــنی را درب ــای دیس فیلم ه
»یــخ زده« در اســکار 2014 بــی بــرو برگــرد بــه عنــوان برنــده 
جایــزه بهتریــن پویانمایــی انتخاب شــد و اســکار بهتریــن ترانه 
ــود  ــم از آن خ ــن« را ه ــش ک ــه »رهای ــرای تران ــال ب اوریجین
کــرد. ایــن فیلــم جایــزه بهتریــن پویانمایــی گلــدن گلــوب، بفتا 
ــزه مهــم  ــرای انیمیشــن( و چندیــن جای ــی )ب ــزه آن و پنــج جای

دیگــر را هــم در کارنامــه اش دارد.

اهمیت داستان »یخ زده«
داســتان »یــخ زده« دربــاره دوســت داشــتن اســت و قلب هــای 
ــی  ــال صمیم ــن ح ــرد و در عی ــه س ــم رابط ــن فیل ــخ زده. ای ی
گروه هــای مختلــف را بــا هــم نشــان مــی دهــد؛ شــاهزاده ای 
ــا یکــی از دو خواهــر ازدواج  ــرای منافعــش می خواهــد ب ــه ب ک
کنــد، مقــام برجســته ای کــه مــی خواهــد منافــع تجــاری اش را 
حفــظ کنــد، مــرد جوانــی کــه پنهانــی عاشــق شــده و .... امــا 

مهمتریــن عشــقی کــه در ایــن فیلــم تصویــر می شــود عشــق 
دو خواهــر اســت؛ عشــقی قلبــی کــه در برهه هایــی ســرد مــی 
شــود، بیــن ایــن دو فاصلــه مــی انــدازد، دیگــران را وارد رابطــه 
مــی کنــد و حتــی مــی توانــد تــا مــرز نابــود شــدن پیش بــرود، 
ــاره زندگــی را شــعله ور  ــروغ آن دوب ــود نمــی شــود و ف ــا ناب ام

مــی کنــد.
ــا و الســا.  ــن دو خواهــر هســتند: آن ــخ زده« همی ــان »ی قهرمان
یکــی مظهــر مهربانــی و دلیــری و دیگــری درگیــر در نیروهای 
ــد. قصــه  ــود کن ــز را ناب ــد همــه چی ــی توان ــه م ــی اش ک درون
در ســه مقطــع زمانــی روایــت مــی شــود: ابتــدا زمــان کودکــی 
ــه  ــازی در قصــر هســتند و البت ــن دو خواهــر کــه در حــال ب ای
پســرکی بــه نــام کریســتوف کــه بــا گــوزن شــمالی اش بــه نام 

»ســون« یــخ هــای روی دریاچــه را جمــع مــی کنــد.
در همــان زمــان در کاخ ارنــدل دو پرنســس خردســال در 
ــت  ــی اس ــی جادوی ــا دارای قدرت ــتند. الس ــازی هس ــال ب ح
ــا  ــد. آن ــد کن ــخ تولی ــرف و ی ــک آن ب ــه کم ــد ب ــه می توان ک
ــن  ــک زمی ــا ی ــد. الس ــت کن ــی درس ــد او آدم برف ــی خواه م
ــخ  ــرف و ی ــر از ب ــالن را پ ــه س ــد و هم ــت می کن ــی درس یخ
می کنــد و یــک آدم برفــی مــی ســازد کــه اســمش را »اوالف« 

می گذارنــد.
ــعه  ــی از اش ــا یک ــی ب ــه صــورت اتفاق ــا ب ــازی الس ــن ب در حی
ــا بی هــوش  ــد. آن ــه می زن ــا ضرب ــر آن ــه س ــای یخــی اش ب ه
ــان را  ــرش دو دخترش ــاه و همس ــد پادش ــر چن ــود و ه می ش
شــبانه پیــش »تــرول« هــا  کــه موجــودات ســنگی و کوچکــی 
هســتند مــی برنــد و او را نجــات می 
ــی  ــه م ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد، ام دهن
ــا  ــرای آن ــدرت الســا ب ــه ق رســند ک
ــا  ــا حافظــه آن ــاک اســت. آنه خطرن
ــدرت  ــه ق ــوط ب ــات مرب را از اطاع
زمســتانی الســا پــاک می کننــد 
ــد  ــرش تاکی ــاه و همس ــه پادش و ب
ــد  ــد بتوان ــا بای ــه الس ــد ک ــی کنن م
قدرتــش را کنتــرل کنــد و بــه همین 
ــدا  ــا ج ــاق آن ــا از ات ــاق الس ــل ات دلی

می شــود.
چندیــن ســال می گــذرد و خواهرهــا 
بــزرگ تــر می شــوند، امــا الســا 

ــه پیشــنهاد  ــد و ب ــرل کن ــدرت خــود را کنت ــد ق ــوز نمی توان هن
ــا 15 ســاله  ــی آن ــی پوشــد. وقت ــدرش همیشــه دســتکش م پ
اســت و الســا در ســن 1۸ ســالگی، پادشــاه و ملکــه در ســفری 
دریایــی کشــته مــی شــوند. الســا کــه از قــدرت خــود می ترســد 
ــود و از  ــادرش حاضــر نمی ش ــدر و م ــم پ ــم خت ــی در مراس حت
اتاقــش بیــرون نمــی آیــد. حــاال دیگــر تنهــا شــده انــد و فقــط 

ــد.... همدیگــر را دارن

قدرت عشق و محبت واقعی
ــی می رســد  ــه ســن قانون ســه ســال بعــد در تابســتان، الســا ب
ــرا  ــدل ف ــد ارن ــه جدی ــوان ملک ــه عن ــذاری او ب ــان تاجگ و زم
ــا از  ــراف زادگان و دوک ه ــکوه اش ــمی باش ــد. در مراس می رس
قلمــرو هــای مختلــف بــرای ایــن جشــن مــی آینــد. یکــی از 
ــب  ــرای تصاح ــی ب ــه های ــلتون نقش ــان دوک وس ــن مهمان ای
ــن  ــال یافت ــه دنب ــا ب ــن آن ــرزمین دارد. در جش ــن س ــروت ای ث
عشــق آینــده اســت و الســا فقــط مضطــرب اســت و نگــران تــا 
مبــادا قدرتــش جشــن را خــراب کنــد و ســرانجام هــم همینطور 
ــی  ــر جنوب ــا هانــس شــاهزاده ای از جزای ــا ب می شــود چــون آن

آشــنا و شــیفته او مــی شــود.
ــر  ــت س ــامت پش ــه س ــذاری را ب ــم تاجگ ــه مراس ــا ک الس
گذاشــته، وقتــی بایــد بــا درخواســت آنــا بــرای تاییــد ازدواجــش 
ــد  ــی مــی شــود و مــی گوی ــه رو شــود، عصبان ــس روب ــا هان ب
ــدر ســریع  ــد اینق ــی را نمی شناســد و نبای ــوز عشــق واقع او هن
تصمیــم بگیــرد. جــر و بحــث ایــن دو باعــث مــی شــود کنترل 
قــدرت الســا از دســتش خــارج شــود و او ناخواســته تمامــی کف 
ســالن را منجمــد مــی کنــد. ماجــرا ادامــه پیــدا مــی کنــد و از 
همــه جــا قندیــل هــای نــوک تیــز بــه ســمت مهمانــان روانــه 
مــی شــود. همــه از قــدرت او باخبــر مــی شــوند و الســا از کاخ 
فــرار مــی کنــد. هانــس و آنــا بــه دنبــال او مــی رونــد، امــا الســا 
زندگــی دیگــری بــرای خــود درســت مــی کنــد و در یــک کاخ 
یخــی ســاکن مــی شــود. وقتــی آنــا بــا کمــک کریســتوف کــه 
ــدا مــی  ــراوان، الســا را پی ــا مشــکات ف ــده ب او را تصادفــی دی

کنــد، الســا او را از خــودش مــی رانــد.
ــلتون  ــر، دوک وس ــه قص ــا ب ــس آن ــب پرنس ــت اس ــا بازگش ب
ــا  ــد ت ــه می کن ــرای کشــتن الســا روان ــرادش را ب گروهــی از اف

ــاورد. ــه دســت بی ــگاه او را ب ــودش جای خ
ــک  ــدن ی ــه وجــود آم ــه باعــث ب ــد ک ــی گوی ــه الســا م ــا ب آن

فقط عشق قلب های »یخ زده« را گرم می کند/ قصه ای برای خواهران
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زمســتان ابــدی در کل قلمرویشــان شــده و بایــد آن را آب 
ــا اصــا  ــر شــوکه می شــود ام ــن خب ــد. الســا از شــنیدن ای کن
نمی دانــد کــه چگونــه بایــد بــرف هــای حاصــل از قــدرت خــود 
را ذوب کنــد و در کشــمکش بــا آنــا، بــاز هــم ناخواســته اشــعه 
هــای یخــی اش را بــه اطــراف پرتــاب مــی کنــد و یکــی از آن 
اشــعه هــا مســتقیم در قلــب آنــا فــرو مــی رود. غــول برفی الســا 
ــد.  ــا کنن ــا را ره ــا الس ــد ت ــی کن ــال م ــا و کریســتوف را دنب آن
ــی  ــی شــود و م ــده م ــا دی ــه آن کریســتوف متوجــه آســیبی ک
ــا  ــا تنهــا راه نجــات آن ــرد. ام ــرول هــا کمــک بگی خواهــد از ت
ذوب شــدن یخی اســت کــه در قلــب او وجــود دارد. کریســتوف 
فکــر مــی کنــد هانــس مــی توانــد همــان عشــق واقعــی آنــا 
باشــد کــه ایــن تکــه یــخ را آب کنــد امــا در بازگشــت بــه قصــر 
ــا  ــد ت ــا را بکش ــد آن ــی خواه ــم م ــس ه ــود هان ــن می ش روش
جــای او را بگیــرد. الســا بــاز مــی گــردد تــا خواهــرش را نجــات 
دهــد و بــا وجــود ایــن کــه در ســیاهچال زندانــی مــی شــود، اما 
ــا قدرتــش از آنجــا بیــرون می آیــد و اینجاســت کــه گرمــای  ب
ــرای نجــات الســا در  ــا ب ــی دارد ت ــا را وام ــت وجــود او، آن محب
ــر خــودش یــخ بزنــد  ــر تیــغ هانــس قــرار بگیــرد و در براب براب
ــی  ــده م ــاره زن ــا را دوب ــا آن ــود الس ــای وج ــا گرم ــرد. ام و بمی
کنــد و بــه زندگــی بــاز مــی گردانــد و مشــکات کنتــرل مــی 
شــوند. فرصــت طلب هــا از میــدان بــه در مــی شــوند، هانــس 
ــگاه  ــی شــود و کریســتوف جای ــده م ــرون ران ــان بی از قلمروش

ــه دســت مــی آورد... واقعــی خــودش را ب
الســا باالخــره متوجــه می شــود کــه کلیــد کنتــرل قدرتــش که 
مــدت هــا بــه دنبــال آن بــوده، در واقــع عشــق حقیقی اســت. او 
بــا قــدرت عشــق تمــام زمســتان و بــرف شــهر را آب می کنــد و 
ذرات یــخ، انجمــاد و بــرف از کشــور، خانــه هــا، تپــه ها، آبــدره و 
کشــتی هــا ناپدیــد می شــود و تمامــی خســاراتی کــه زمســتان 
فناناپذیــر الســا بــه شــهر وارد کــرده بــود، در یــک لحظــه ناپدید 

می شــوند و خورشــید دوبــاره مــی درخشــد...

مسیر دشوار یافتن شخصیت ها
ــا را  ــخصیت آن ــگی ش ــه  صداپیش ــل ک ــتن ب کریس
بــر عهــده داشــت بــرای ایــن کــه مــدت هــا پیــش 
ــی  ــری دریای ــم »پ ــیقی فیل ــات موس ــا و قطع ترانه ه
ــده  ــود خوان ــی جــوان ب ــی کــه خیل ــو« را زمان کوچول
بــود، بــرای اجــرای ایــن نقــش انتخــاب شــد. بــرای 
ــکال گاه  ــم موزی ــن فیل ــیقی ای ــات موس ــط قطع ضب

ــه تکــرار شــد. ــط یــک قطعــه 20 دفع ضب
ــیفته انیمیشــن های  ــی ش ــه اســت از کودک ــل گفت ب
دیســنی بــود. او گفــت حالــت زنــان در آن انیمیشــن 
ــا  ــود و آنه ــنگین ب ــخصیت و س ــا ش ــه ب ــا همیش ه
ــت  ــد. او گف ــت می کردن ــن صحب ــی متی ــا کام ب
تــاش کــرده تــا آنــا را خیلــی رک تــر، عجیــب تــر، 

ــش در آورد. ــه نمای ــر ب ــاد ت ــر و ش ــتیزه جو ت س
صداپیشــگی نقــش الســا برعهــده ایدینــا منــزل قــرار گرفــت. 
ــن دو خواهــر گفــت: فکــر  ــده ای ــر رابطــه پیچی ــد ب ــا تاکی او ب
ــد،  ــمکش دارن ــر کش ــا یکدیگ ــی ب ــن دو زن خیل ــم ای می کن
امــا همیشــه ســعی دارنــد از یکدیگــر محافظــت کننــد و ایــن 
مخصوصــا بــرای بچــه هــای کوچــک خیلــی آموزنــده اســت.

منــزل کــه هنرپیشــه، هنرمنــد و خواننــده ای کارکشــته از تئاتر 
ــن کــه  ــل از ای ــرای تســت دعــوت شــد. قب ــرادوی اســت، ب ب
ــا  ــود آن دو ب ــی ش ــم قطع ــن فیل ــزل در ای ــل و من ــور ب حض
خوانــدن ترانــه »بــاد درون بال هــای من« شــدیدا کارگــردان را 
تحــت تاثیــر قــرار دادنــد و ایــن درحالی بــود کــه هنــوز ترانه ای 
بــرای انیمیشــن »یــخ زده« ســراییده نشــده بــود. لــی نویســنده 
و کارگــردان، بعدهــا اعــام کــرد آن دو درســت ماننــد دو خواهر 
ــان، حتــی یــک چشــم بــدون  ــد و بعــد از اجــرای آن می خواندن

اشــک هــم باقــی نمانــده بــود.
جنیفــر لــی در ضمــن اولیــن زنــی اســت کــه در یک انیمیشــن 
ســینمایی بلنــد مــدت و متحــرک از والــت دیســنی بــه عنــوان 

کارگــردان حضــور یافــت.
 

چگونگی شکل گرفتن انیمیشن
امــا ســاخته شــدن ایــن انیمشــن هــم حکایــت مفصلــی دارد 
ــادی  ــق ماجراهــا، مــدت زی و کار نوشــته شــدن داســتان و خل
ــود  ــرد و در حالــی کــه خیلــی از کارهــا انجــام شــده ب زمــان ب
و در دســت اجــرا بــود، در اواخــر فوریــه ســال 2012 گــروه بــه 
ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه بایــد تغییراتــی در داســتان ایجــاد 
شــود و ایــن باعــث شــد تــا ســاخت فیلــم بــه تعویــق بیفتــد و 

صحنــه هــا و ترانــه هــا دوبــاره نوشــته شــود.
»یــخ زده« دارای ســبکی منحصــر بــه فــرد و هنرمندانــه اســت 
کــه از ترکیــب انیمیشــن هــای ســه بعــدی ســاخت کامپیوتــر و 
انیمیشــن های کاســیک کشــیده شــده توســط دســت ساخته 

شــده اســت.
بــرای ســاخت ایــن انیمیشــن از مایــک جیایمــو کــه بهتریــن 

انیمیشــن هــای کاســیک دهــه 1950 را بــه تصویــر کشــیده 
ــوان  ــه عن ــردد و ب ــنی بازگ ــه دیس ــا ب ــد ت ــوت ش ــود، دع ب

ــد. ــخ زده« کار کن ــن »ی ــری انیمیش ــردان هن کارگ
او نــروژ را بــه عنــوان مکانــی کــه بایــد در انیمیشــن خلــق مــی 
ــخ،  ــه حرکــت روی ی ــرای کســب تجرب ــرد. ب شــد انتخــاب ک
ــفر  ــه س ــا، س ــوردن ه ــر خ ــا و س ــاس ه ــت لب ــدن، حرک دوی
ــوه هــای  ــرای انیماتورهــا و متخصصــان جل ــاه ب علمــی و کوت
ویــژه انیمیشــن ترتیــب داده شــد تــا بــا ســفر بــه منطقــه پــر 
ــرای تیــم  ــت وایومینــگ، تمامــی ایــن حالــت هــا ب ــرف ایال ب
تولیــد کننــده انیمیشــن تجربــه شــود. گــروه نورپــردازی و تیــم 
هنــری هــم بــه یــک هتــل یخــی در شــهر ِکبــک کانــادا رفتند 
تــا شکســت و بازتــاب نــور بــرروی یــخ و بــرف را مطالعــه کنند.

ــفر  ــم س ــروژ ه ــه ن ــد ب ــن هنرمن ــو و چندی ــت جیایم در نهای
ــا،  ــا، بناه ــدره ه ــا، آب ــی از کوهســتان ه ــا طــرح های ــد ت کردن

ــند. ــر بکش ــه تصوی ــا را ب ــگ آنج ــاری و فرهن معم
همــه ایــن کارهــا در ســال 2012 انجــام شــد و در حالــی کــه 
ــل  ــعه و تکمی ــال توس ــدان در ح ــا و هنرمن ــو، انیماتوره جیایم
مقدمــات ظاهــری انیمیشــن بودنــد، تیــم تهیــه و تولیــد هنــوز 
ــا  ــود. حــدود 600 ت ــم ب ــر توســعه و تکمیــل داســتان فیل درگی
650 نفــر بــرای ســاخت ایــن انیمیشــن کار کردنــد کــه از ایــن 

ــد. میــان 70 نفــر تیــم نورپــردازی را تشــکیل مــی دادن
ســاخت ایــن انیمیشــن بــا دقــت زیــادی عملــی شــد و بــرای 
مثــال بــرای ایــن کــه شــخصیت الســا و تــرس هــای درونــی 
او بــه خوبــی تصویــر شــود متخصصــی کــه بر طــرح انیمیشــن 
ایــن شــخصیت نظــارت داشــت، بــا دقــت فــراوان شــخصیت 
ــرس درون او را در  ــه ت ــن ک ــرای ای ــرد و ب ــل ک ــا را تکمی الس
مقابــل آنــای نتــرس بــر روی صــورت الســا پدیــدار کنــد، فیلــم 
هــای زیــادی از چهــره ایدینــا منــزل بازیگــر نقــش الســا گرفت 
ــا نفــس کشــیدن  ــت نفــس کشــیدن الســا را ب ــد حال ــا بتوان ت

ایدینــا منــزل تطبیــق دهــد.
و امــا بــا اکــران ایــن فیلــم بــه شــیوه هــای مختلف شــخصیت 
ــرای بچــه هــا محبو ب ســازی شــده و  ــن انیمیشــن ب هــای ای
از نــوع پوشــش و مــدل مــوی آنهــا بــه ویــژه بــرای 
دختربچه هــا الگوســازی شــده اســت. ســینمای 
ــه  ــا ب ــن تنه ــت انیمیش ــژه در صنع ــه وی ــان ب جه
ــد و  ــی کن ــنده نم ــر بس ــک اث ــروش ی ــاخت و ف س
ــرار دادن  ــر ق ــت تاثی ــال تح ــه دنب ــا ب ــتر از اینه بیش
ــرای  ــیر را ب ــن مس ــتند و ای ــده هس ــای آین ــل ه نس
ــد.  ــی کنن ــف طــی م ــای کشــورهای مختل بچــه ه
شــخصیت هــای محبــوب انیمیشــن هــای معــروف 
بــه ســرعت در همــه جهــان و بیــن بچــه ها شــناخته 
ــه  ــت ک ــیوه ای اس ــان ش ــن هم ــوند و ای ــی ش م
بــرای ترویــج خزنــده یــک فرهنــگ در سراســر دنیــا 

ــت. ــده اس ــی ش ــاب و اجرای انتخ
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ــه  ــی ب ــا ارجاعات ــه ب ــت ک ــنی اس ــرود« انیمیش ــواده ک »خان
ــوح، اخــراج آدم از بهشــت  ــد کشــتی ن ــا مانن داســتان های انبی
توســط حــوا، ماقــات موســی بــا آتــش، عیســی پســر منجــی 
و همینطــور اشــارات داســتانی بــه مفاهیمــی مثــل دیــن و علــم 
و ســنت و مدرنیتــه قصــد دارد در چنــد الیــه پیــام خــود را بــه 

تماشــاگرانش منتقــل کنــد.
ــواده کــرود یــا کرودهــا )کــرودز( محصــول 2013 اســت و  خان
در ســایت آی.ام.دی.بــی از 10 امتیــاز 7.3 امتیــاز گرفتــه اســت. 
ــون  ــه 135 میلی ــا بودج ــه ب ــه ای ک ــن 9۸ دقیق ــن انیمیش ای
دالری ســاخته شــد در نهایــت بــه فروشــی بیــش از 5۸3 

ــت. ــت یاف ــون دالر دس میلی
ــوان  ــا عن ــال 2005 ب ــار در س ــن ب ــم اولی ــن فیل ــاخت ای س
ــن  ــه در ای ــی ک ــا تغییرات ــد. ب ــرح ش ــرود« مط ــی ک »بی خواب
ــی  ــرط بازنویس ــه ش ــندرز ب ــس س ــد، کری ــش آم ــیر پی مس
فیلمنامــه بــه دریم ورکــس ملحــق شــد. عنــوان نهایــی فیلــم 
در ســال 2009 بــا انتخــاب کــرک دمیکــو بــه عنــوان دســتیار 
ــل  ــم ســاخته و در اوای کارگــردان، آشــکار شــد و ســرانجام فیل

ــد. ــران ش ــال 2013 اک س
ــِول  ــن هارت ــر و جی ــس باتل ــن کری ــن انیمیش ــندگان ای نویس
هســتند و ایــن فیلــم جــزو نامزدهــای اســکار ســال 2014 بــود. 
ایــن فیلــم عنــوان برتریــن فیلــم را در بخش مســابقه جشــنواره 

ــرد. ــن از آن خــود ک ــم برلی ــی فیل بین الملل
ــه در  ــینمایی ک ــد س ــم بلن ــن فیل ــوان اولی ــه عن ــم ب ــن فیل ای
فرمــت چهــار بعــدی در مجارســتان بــه نمایــش درآمــده ثبــت 
ــور،  ــا افکت هــای انعــکاس ن ــگام نمایــش ب شــده اســت و هن

ــد. ــراه ش ــو هم ــه و ب ــاد و م ــا، وزش ب ــش صندلی ه چرخ
یــک بــازی ویدیویــی براســاس ایــن فیلــم بــا عنــوان 
»کرودهــا: مهمانــی ماقبــل تاریخــی!« ســاخته و همزمــان بــا 
ــت  ــرار اس ــرد ق ــام ک ــز اع ــد. دریم ورک ــه ش ــران آن ارای اک
در ســال 2017 قســمت بعــدی ایــن انیمیشــن اکــران شــود و 
قــراردادی نیــز بــرای ســاخت یــک انیمیشــن در قالــب ســریال 
تلویزیونــی بســته اســت. دریــم ورکــز انیمیشــن واقــع در شــهر 
گلندیــل کالیفرنیــا، تاکنــون 27 فیلــم مشــهور انیمیشــن چــون 
ــه  ــدا« و »چگون ــو پان ــگ ف ــکار«، »کون ــرک«، »ماداگاس »ش

ــاخته اســت. ــد« را س ــت کنی ــود را تربی ــای خ اژده

داستان انیمیشن
داســتان دربــاره خانــواده عصــر حجــری کــرود اســت کــه پــس 
ــد  ــی می کردن ــه در آن زندگ ــاری ک ــد غ ــی یابن ــه درم از آنک

دیگــر امــن نیســت، محــل زندگــی خــود را تــرک مــی کننــد. 
ــق  ــاده مناط ــارق الع ــب و خ ــق عجی ــور از مناط ــا عب ــا ب آنه
ــناخته ای  ــات ناش ــا مخلوق ــد و ب ــی کنن ــف م ــدی را کش جدی
آشــنا مــی شــوند. ایــن ســفر ماجرایــی کــه چنــدان بــی خطــر 
هــم نیســت باعث مــی شــود کــه بــرای همیشــه دیدگاهشــان 

ــه زندگــی دچــار تحــول شــود... نســبت ب
 

درباره انیمیشن
ــه  ــال 2007 و ب ــود در س ــرار ب ــدا ق ــه ابت ــن ک ــن انیمیش ای
ــیدن  ــار کش ــس از کن ــود، پ ــه ش ــن تهی ــتاپ موش ــیوه اس ش
ــم  ــرکت دری ــه ش ــاخت آن ب ــق س ــی ح ــدگان قبل تولیدکنن
ورکــز رســید. کارگردانــان ایــن انیمیشــن کریــس ســاندرز کــه 
ــت و  ــم« اس ــت کنی ــود را تربی ــای خ ــه اژده ــازنده »چگون س
کــرک دمیکــو ســازنده »میمــون هــای فضایــی« هســتند. این 
انیمیشــن پرهزینــه بــا صــرف 135 میلیــون دالر ســاخته شــد.

شخصیت های اصلی داستان
ــه  ــه ب ــت ک ــردی اس ــج؛ م ــوالس کی ــدای نیک ــا ص ــراگ ب گ
ــه نظــر مــی  ــا ب ــد، ام ــواده اش محافظــت می کن شــدت از خان
رســد دیگــر نمــی توانــد در نقــش پدرســاالر خانــواده را حمایت 

کنــد.
اوگا بــا صــدای کاتریــن کینــر در نقــش همســر گــراگ؛ زنــی 

اســت کــه از همســرش خیلــی روشــنفکرتر اســت.
ایــپ بــا صــدای امــا اســتون دختــر بــزرگ گــراگ اســت. تانک 
ــواده اســت و بچــه  ــوک هــم پســر خان ــا صــدای کارک دی ب
خیلــی باهوشــی بــه نظر نمــی رســد و بــا وجــود مهربــان بودن 
چنــدان در حــل مشــکات زندگــی شــرکت نمــی کنــد. رنــدی 
ــه  ــرده ک ــش ک ــای نق ــرود ایف ــندی ک ــش س ــم در نق ــام ه ت

دختــر کوچــک گــراگ و اوگا اســت.
گــرن بــا صــدای کاریــس لبچمــن؛ مــادرزن گــراگ و پیرزنی 

بدخلــق و ظالــم و البتــه اصلــی تریــن مخالــف گراگ اســت.
گای بــا صــدای رایــان رینولــدز؛ غارنشــین دیگــری اســت کــه 
بــا وجــود اینکــه بــه انــدازه خانــواده گــراگ قــوی نیســت، امــا 

ــد. ــع از مغــزش اســتفاده می کن ــه موق ب
داســتان ایــن فیلــم در دوران ماقبــل تاریــخ تخیلــی می گــذرد 
کــه بــه  اســم کرودیِشــز از آن نــام برده مــی شــود. در ایــن دوره 
ــوز  ــد و انســان ها هن ــی کنن ــی م ــاده زندگ ــودات خارق الع موج
غارنشــین هســتند. آنهــا بــا شــکار زندگــی مــی کننــد و بایــد 
بــرای دوام آوردن در ســرزمین های خطرنــاک و عجیــب و 

»خانواده کرود« و ارجاعاتی کنایه دار 
به کتاب مقدس/ سنت بد 

و مدرنیته خوب است! 
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ــوند. ــادی  ش ــختی های زی ــل س ــب متحم غری
پــدر خانــواده معتقــد اســت اکتشــاف چیزهــای جدیــد تهدیدی 
بــرای بقــای خانــواده خواهــد بــود. امــا برخــاف این هشــدارها، 
ایــپ وقتــی یــک نــور درخشــان متحــرک را خــارج از غارشــان 
ــار  ــب غ ــرد و ش ــده می گی ــدرش را نادی ــت پ ــد نصیح می بین
ــد اســت  ــا گای آشــنا مــی شــود. او معتق ــد و ب ــرک می کن را ت
دنیــا در حــال نزدیــک شــدن بــه »پایــان« خــود اســت و از ایپ 
ــه  ــرد و گای ب ــپ نمــی پذی ــه او ملحــق شــود. ای می خواهــد ب
راه خــودش مــی رود، امــا قبــل از آن بــه ایــپ وســیله ای بــرای 
ایجــاد صــدا می دهــد تــا هــر وقــت بــه کمــک نیــاز داشــت بــه 
دادش برســد. گــراگ کــه نگــران نبــودن دختــرش اســت، او را 
پیــدا می کنــد. ایــپ چیزهایــی را کــه فهمیــده بــه خانــواده اش 
ــان  ــا نش ــه آنه ــه او داده، ب ــه گای ب ــزی را ک ــد و چی می گوی
ــد و  ــی کن ــود م ــار را ناب ــه غ ــک زلزل ــوع ی ــا وق ــد. ام می ده
ــود، حــاال  ــن کار نکــرده ب ــرای ای ــا فکــری ب ــه قب ــراگ ک گ

بایــد خانــه جدیــدی بــرای خانــواده اش پیــدا کنــد.
ایــن انیمیشــن پــر از موجــودات عیجــب و غریــب اســت، گربــه 
ــب و  ــزرگ و رنگهــای عجی ــکل هــای ب ــی کــه دارای هی های
ــوی  ــز و خ ــای تی ــدان ه ــه دن ــی ک ــتند، پرندگان ــب هس غری
درنــده دارنــد، الک پشــت هایــی کــه بــال دارنــد و در آســمان 
ــان  ــک انس ــی ی ــه بزرگ ــه ب ــراتی ک ــد، حش ــی کنن ــرواز م پ
ــان گوناگــون و … هســتند و گیاهــان عجیــب غریــب و درخت

انیمیشنی بر پایه باورهای سازندگانش
در حالــی کــه برخــی معتقدنــد ایــن انیمیشــن ســعی در ارایــه 
ــن  ــده و همچنی ــش، آین ــاور، دان ــد ب ــی مانن ــم عمیق مفاهی
ــی  ــان بین ــر جه ــا و تغیی ــان دنی ــد پای ــی مانن ــم مهم مفاهی
ــه  ــرای ارای ــی ب ــدان آن را تاش ــی از منتق ــی برخ دارد و حت
ُمثــل افاطــون و پیــام فیلــم را تــاش بــرای تغییــر دانســته 
ــاره  ــد، منتقــدان دیگــری ایــن انیمیشــن را توضیحــی درب ان
داروینیســم و مدرنیســم تلقــی نموده انــد. ارجاعــات بــه 
ــت  ــراج از بهش ــوح، اخ ــتی ن ــد کش ــا مانن ــتان های انبی داس
ــر  ــی پس ــش، عیس ــا آت ــی ب ــات موس ــوا، ماق ــط ح توس
ــل  ــه مفاهیمــی مث ــتانی ب ــارات داس منجــی و همینطــور اش
ــن  ــن انیمیش ــاره ای ــم درب ــم ه ــن و عل ــاد، دی ــاور، اعتق ب

ــت. ــده اس ــرح ش مط
ــای  ــرای الق ــم ب ــی ه ــای مختلف ــن از نماده ــن انیمش در ای
باورهــای ســازندگان آن اســتفاده شــده اســت مثــا دروازه کــه 
بــه شــکل دو کــوه تصویــر شــده بــه نوعــی یــادآور ســرزمین 

موعــود و نمــاد دو ســتون، دروازه در میــان فراماســونرها و دروازه 
معبــد حضــرت ســلیمان اســت.

ــز  ــه آنجــا برســد نی ــواده مــی خواهــد ب ــدی کــه خان کــوه بلن
یــادآور داســتان پســر حضــرت نــوح اســت کــه می خواهــد بــه 
ســر کــوه بلنــد برســد و نجــات یابــد. صحنــه نابــودی جهــان و 
ســاخت یــک ســفینه پرنــده و ســوار کــردن انواعــی از حیوانــات 
ــرزمین  ــت و س ــوح اس ــرت ن ــتی حض ــر کش ــی گ ــم تداع ه
»فــردا« هــم یــادآور ســرزمین موعــود در تورات اســت و تشــابه 
ایــن منطقــه بــا ســرزمین فلســطین نیــز ایــن تشــابه را بیشــتر 

مــی کنــد.

نظر منتقدان
مایــکل فیلیپــس منتقــد شــیکاگو تریبیــون کــه از 10 امتیــاز 6 
امتیــاز بــه ایــن انیمیشــن داده و آن را همــان »عصــر یخبندان« 
مــی دانــد کــه شــخصیت هایــش را بــه جــای حیــوان، انســان 
تشــکیل داده اســت و البتــه یــخ کمتــری هــم دارد. ایــن منتقــد 
مــی پرســد چــرا خشــونت همــراه بــا شــوخی و خنــده، راحــت 
تــر از ابــزاری قدیمــی کــه بــه عنــوان مــزاح شــناخته می شــد، 

بایــد بــازار جهانــی را در دســت بگیــرد؟
و منتقــد دیگــری مــی نویســد: کــرودز انیمیشــن فــوق العــاده 
ــدت  ــه ش ــی ب ــراری دارد، دنیای ــه ای تک ــت، درونمای ای نیس
ــوگ  ــتان و دیال ــک، داس ــم نم ــدک و ک ــوخی های ان دور، ش
ــا غلبــه اکشــن و خشــونت و سرشــار  هــای کمــی ســنگین، ب
از نمایــش هــای جنســی اســت. محصــول از ســویی کودکانــه 
نیســت و از ســوی دیگــر بــرای بزرگســاالن نیــز چیــز جدیــدی 

ــدارد. ــه ن ــرای ارای ب
ــد و  ــرات جدی ــر تغیی ــدر در براب ــت پ ــون مقاوم ــی چ مفاهیم
ــه  ــوژی ب ــز و تکنول ســرانجام تســلیم شــدن او، اســتفاده از مغ
ــه دوســتان،  ــازو و ســرانجام تبدیــل شــدن دشــمنان ب جــای ب
ــز  ــا تمرک ــر آنه ــن ب ــن انیمیش ــه ای ــت ک ــی اس ــوع های موض

ــت. ــرده اس ک
ــد؛  ــی دانن ــا م ــتان های انبی ــم از داس ــم را مله ــیاری فیل بس
صحنــه ماقــات بــا آتــش یــادآور داســتان حضــرت موســی)ع( 
اســت و شــخصیت پســری بــا آتــش را یــادآور داســتان 
ــه انســان  ــز ب ــم را نی ــد؛ پســری کــه عل ــوس مــی دانن پرومتئ

ــوزد. ــی آم م
ــان  ــای انس ــر مبن ــا ب ــره ه ــدام و چه ــن ان ــن انیمیش در ای
ــایل  ــا مس ــد، ام ــده ان ــر ش ــری تصوی ــر حج ــین و عص غارنش
ــواده و درک  ــان، مفهــوم خان ــری زب دیگــری چــون شــکل گی

ــد. ــان هــای امــروزی طــرح شــده ان ــه بنی ــا توجــه ب ــون ب قان
در واقــع اگــر ســازندگان انیمیشــن خواســته انــد تــا شــمایی از 
ــی از  ــه درک ــا ارای ــد، ب ــه دهن ــی انســان غارنشــین را ارای زندگ
ــا در  ــد و تنه ــاده ان ــود دور افت ــروزی، از خواســت خ ــی ام زندگ

ــد. ــرده ان ــیر ک ــر در آن دوران س ــر ام ــان ظواه بی
ــنت و  ــوم س ــا دو مفه ــده ت ــاش ش ــز ت ــن نی ــن انیمیش در ای
مدرنیســم در برابــر هــم قــرار بگیرنــد و پیــام فیلــم ایــن باشــد 
کــه بــرای عبــور از ســنت بایــد فراتــر از مفاهیــم و باوردهــای 
ــد شــکل  ــوب و ب ــال دو ســوی خ ــن ح ــت. در عی ــواده رف خان
گرفتــه کــه یکــی ســنت اســت و دیگــر مدرنیســم. قوانیــن و 
قواعــد پــدر کــه بــرای حفــظ خانــواده بودند بــه عقــب ماندگی، 
در غــار بــودن و تاریکــی منجــر مــی شــوند و ایده هــای پســر 
جــوان کــه نشــان دهنــده نســل جدید اســت، همیشــه درســت، 

پیشــرفته و در جهــت رســیدن بــه روشــنایی اســت.
ــن غــار و شکســته شــدن ســنگی کــه ســنگ  ــن رفت ــا از بی ب
ــته  ــم شکس ــدر ه ــت پ ــود، ابه ــار ب ــده غ ــتون و نگهدارن س
ــر  ــه یــک در براب ــواده یــک ب ــراد خان ــه تدریــج اف می شــود و ب
ــود. در  ــلیم می ش ــز تس ــدر نی ــت پ ــتند و درنهای ــی ایس ــدر م پ
واقــع پــدر تمثیلــی از شــخصیتی اســت کــه همیشــه بــا جدیــد 
مخالــف اســت و ایــن اغراقــی اســت کــه در تصویــر خــوب و بد 

ــه اســت. صــورت گرفت
دنیــای جدیــد قلمــرو گای اســت. پســری بــا آتــش و علــم. علم 
ــور  ــه ســمت ن ــا را ب ــد و آنه ــی ده ــواده آزادی م ــن خان ــه ای ب

مــی بــرد.
ــاور و  ــد ب ــم تــاش می کن ــر داســتان، فیل ــه هــای زیرت در الی
ایمــان را در تفکــرات پــدر نســبت بــه بــاور بــه خانــواده، قواعــد 
فکــری او و ... تجلــی پیــدا مــی کنــد، در برابــر علــم و دانایــی 
ــد: در یــک  ــدا مــی کن ــا دو ســمت پی ــرار دهــد. ماجــرا دقیق ق
ــردی غارنشــین کــه متحجــر اســت و مــی خواهــد در  ســو م
ــرف  ــی مع ــه نوع ــا ب ــن باوره ــد و ای ــودش بمان ــای خ باوره
ــده  ــه نماین ــی ک ــرد جوان ــو، م ــر س ــتند، و از دیگ ــان هس ایم

ــدن اســت. ــدرن ش پیشــرفت و م
ــه در  ــواده ک ــزد، خان ــی ری ــرو م ــار ف ــی غ ــال وقت ــن ح در عی
تــاش بــرای یافتــن خانــه جدیــدی اســت، بــه جنــگل زیبایی 
مــی رســد کــه نشــان دهنــده عبــور از قوانیــن محافظتــی پــدر 
و رســیدن بــه فضایــی گســترده اســت. دنیــای جدیــد قلمــروی 

گای اســت.
در واقــع فیلــم تــاش دارد تــا بگویــد انســان در طــول تاریــخ از 
همــه ایــن مصیبــت هــا عبــور کــرده، دوران انبیــا را پشــت ســر 
ــه امــروز کــه دورانــی مــدرن و سراســر روشــنایی  گذاشــته و ب

اســت رســیده اســت.
ــط  ــد و توس ــی کنن ــرار م ــوور ف ــت ماکاونی ــواده از دس خان
در  و  شــوند  مــی  واقــع  حملــه  مــورد  پیرانهاکیت هــا 
ــد  ــی دم ــاخی م ــی ش ــپ در بوق ــتناک، ای ــه ای وحش صحن
ــه آنهــا  و گای صــدای آن را مــی شــنود  و ســریع خــود را ب
ــه  ــد ک ــی کن ــه ســرعت مشــعلی روشــن م ــاند و ب ــی رس م
ــد. از اینجــا  پرنــدگان مهاجــم را وادار بــه فــرار مــی کن
خانــواده کــرود بــا آتــش آشــنا مــی شــوند. آنهــا مشــعل را از 
ــان  ــند ناگه ــش را نمی شناس ــون آت ــی چ ــد ول گای می رباین
تمــام زمیــن هــای اطرافشــان را بــه آتــش مــی کشــند. گای 
بــاز هــم بــه آنهــا کمــک مــی کنــد و در عبــور دادن خانــواده 
ــای  ــا پ ــد ت ــی کن ــراع م ــش را اخت ــز، کف ــنگ های تی از س
ــه ســرزمین  ــد. آنهــا پــس از رســیدن ب ــواده آســیب نبین خان
ــد از  ــد در امــان بمان ــواده مــی توان ــی کــه خان موعــود، مکان
ــه از  ــه چگون ــرد ک ــاد می گی ــدر ی ــوند و پ ــدا می ش گای ج
ــواه  ــای خان ــه اعض ــد و ب ــت کن ــر محافظ ــواده اش بهت خان
ــاد و  ــی ش ــر باشــند و زندگ ــه ماجراجوت ــد ک ــی ده ــازه م اج

ــد. ــه کنن ــحالی را تجرب خوش
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توربــو یــک انیمیشــن ســه بعدی در ژانــر فیلم هــای ورزشــی- 
ــه  ــده و ب ــاخته ش ــز س ــط دریم ورک ــه توس ــت ک ــدی اس کم
عنــوان یکــی از 14 فیلــم نامــزد اولیــه در رقابــت هــای اســکار 

2014، معرفــی شــد. 
ــه  ــای عاق ــر مبن ــورن ب ــد س ــم را دیوی ــن فیل ــه ای ــده اولی ای
ــا  ــرد و آن را ب ــواری طــرح ک ــه مســابقات ماشین س پســرش ب
ــدا  ــان پی ــی خانه ش ــاط جلوی ــرش در حی ــا پس ــه ب ــی ک حلزون
کــرده بــود، ترکیــب کــرد. ســورن کارگــردان ایــن فیلــم هــم 
هســت و بــا ســاخت ایــن انیمیشــن اولیــن تجربــه کارگردانــی 

ــرد. ــه ک ــوزه را تجرب ــن ح اش در ای
ایــن انیمیشــن کــه در  جــوالی 2013 اکــران شــد، هــر چنــد 
ــه  ــه مرحل ــا ب ــود، ام ــه اســکار 2014 ب یکــی از نامزدهــای اولی

فینــال نرســید.
ایــن فیلــم بــا هزینــه تولیــد 127 میلیــون دالری، بــه فــروش 
ــون دالر در  ــمالی و 267 میلی ــکای ش ــون دالر در آمری ۸2 میلی

سراســر جهــان دســت یافــت.
ــرت دی  ــد ســورن، راب ــم دیوی ــن فیل ــه ای نویســندگان فیلمنام
ــمت دوم  ــنده قس ــه نویس ــتند. لمک ــه هس ــیگل و دارن لمک س
ــران ســابق نشــریه اوینیــون  »شــرک« اســت و ســیگل از دبی
قســمت های  در  می آیــد. ســورن ســال ها  بــه حســاب 
مختلــف انیمیشن ســازی فعــال بــوده و مدیریــت تیم نویســنده 
ماجراهــای »شــرک« و ســاخت نســخه  تلویزیونــی از کارتــون 

ــود. ــده او ب ــکار« برعه »ماداگاس
ــه  ــزون  باغچــه ای ب ــک حل ــاره ی ــن انیمیشــن درب داســتان ای
ــودن خســته شــده و دوســت  ــد ب ــه از ُکن ــو اســت ک ــام تورب ن
دارد مثــل ماشــین های مســابقه »فرمــول یــک«، ســریع 
ــي  ــه صــدای شــخصیت اصل ــدز ک ــان رینول ــز رای باشــد. به ج
ــا  ــنوپ داگ، مای ــا، اس ــکل پین ــی، مای ــل جیامات ــت، پ ــا اوس ب
ــه  ــم ب ــن ه ــاموئل ال. جکس ــز و س ــل رودریگ ــف، میش رادول
ــان  ــد. رای ــور دارن ــن حض ــن انیمیش ــه در ای ــوان صداپیش عن
رینولــدز کــه در نقــش تئــو صحبــت مــی کنــد، در یکــی دیگــر 
ــم  ــرود« ه ــواده ک ــی »خان ــز یعن ــن های دریم ورک از انیمیش

ــت. ــور داش حض
ــام  ــه ن ــي ب ــه تلویزیون ــک مجموع ــم، ی ــن فیل ــاس ای براس
ــی  ــال 2013 راه ــد و در س ــاخته ش ــم س ــریع« ه ــو: س »تورب

شــبکه های تلویزیونــی شــد.

حلزونی که قهرمان می شود
ــی اش  ــوان شــخصیت اصل ــه عن ــی را ب ــن انیمیشــن حلزون ای
برگزیــده تــا از ناامیدی هــای او بــه عنــوان جانــوری کــه 
ــراي  ــتعاره ای ب ــوان اس ــه عن ــمي دارد ب ــای جس محدودیت ه
ــخصیت  ــو ش ــد. تئ ــتفاده  کن ــانی اس ــای انس ــکاس آرزوه انع

ــت. ــرعت اس ــنه س ــو« تش ــي »تورب اصل
ــی  ــی م ــن ماجراهــاي جالب ــن اشــتیاق باعــث شــکل گرفت ای
شــود کــه انجــام یــک مســابقه دوی ســرعت بــا یــک ماشــین 
چمــن زنــي از جملــه آنهاســت. او می خواهــد اینــدی 500 را که 
از معروف تریــن مســابقات اتومبیلرانــی اســتقامت جهــان اســت، 
فتــح کنــد. در محیطــی کــه در اطرافــش کشــتزارهای بــزرگ و 
ــوان  ــف مشــاهده می شــود و می ت باغ هــای محصــوالت مختل
خــروار خــروار گوجــه فرنگــی و ســایر محصــوالت را در طــول 
مســیر مشــاهده کــرد، حلــزون قصــه بــا پیکــر کوچــک و الک 
ــیار  ــش، هوش ــم های باریک ــا چش ــد ب ــش بای ــل رویت غیرقاب

باشــد تــا بتوانــد موفــق شــود.
ــدارد  ــی ن ــچ همدل ــودش هی ــان خ ــان همنوع ــو در می ــا تئ ام
چــون دیگــر حلزون هــای ســاکن ایــن باغچــه گوجــه 
ــت  ــد و از یکنواخ ــادت کرده ان ــان ع ــی ش ــه زندگ ــي، ب فرنگ
ــد و  ــه ای ندارن ــودن زندگــی شــان گل ــودن و کــم تحــرک ب ب
ــر  ــا در براب ــب نیســت. آنه ــو برایشــان جال ــای تئ بلندپروازی  ه
ــد دفاعــی از خــود  ــه کاغ هــای گرســنه هــم نمــی توانن حمل

ــد. بکنن
حلزون هــا هــر روز بــرای جمــع آوری غــذا، گوجه هــای 
رســیده ای را کــه از روی درخــت مــی افتنــد جمــع می کننــد و 
در ایــن میــان هــم تئــو ســخت تریــن وظیفــه را برعهــده دارد و 
بایــد گوجه هــای در حــال ســقوط را بگیــرد و ایــن کار همیشــه 
ــا منفجــر شــدن گوجــه روی خــودش انجــام مــی شــود و او  ب

ــود. ــش می ش ــدن همنوعان ــخره ش ــه مس مای
او در یــک مســابقه رالــی بــا یــک ماشــین چمــن زنــی نتیجــه 
ــود.  ــه می ش ــده بقی ــه خن ــم مای ــاز ه ــرد و ب ــی گی ــی نم خوب
همــه اینهــا موجــب مــی شــود تــا او از باغچــه بــرود و بــه دنبال 

زندگــی خــودش باشــد.
ــوص  ــه خص ــت و ب ــراوان اس ــات ف ــداد اتفاق ــاغ تع ــن ب در ای
توفان هایــی کــه از راه می رســد؛ شــاید هــم مشــکل از 
ــه  ــه مثاب ــاغ برایشــان ب حلزون هاســت کــه حتــی آب پاشــی ب

ــد  ــا مانن ــار آنه ــا و قارق ــدن کاغ ه ــیاب اســت و آم ــک س ی
ــت. ــناک اس ــار ترس ــدای انفج ص

ــرای  ــب ها ب ــه ش ــد ک ــي می کن ــه ای زندگ ــاِغ خان ــو در ب تئ
ــرادی  ــه اف ــق ب ــه متعل ــی رود. خان ــه گاراژش م ــتراحت ب اس
ــرعت  ــابقات س ــه مس ــد ب ــدت عاقه من ــه ش ــه ب ــت ک ا س
هســتند. او بــه صــورت اتفاقــی درون مخــزن نیتــروژن 
اکســید کــه ســوخت مســابقات اتومبیلرانــی اســت، مــی افتــد 
ــا  ــد و ب ــی کن ــدا م ــژه ای پی ــدرت وی ــه ق ــت ک و از اینجاس
وارد شــدن اتــم هــای نیتــروژن بــه داخــل بدنــش، او همــه 
ــی  ــد و حت ــی کن ــدا م ــک ماشــین مســابقه را پی ــات ی امکان
ــه دســت مــی آورد.  امــکان سیســتم پخــش صــدا را هــم ب
از اینجاســت کــه داســتان شــرکت در مســابقات اتومبیلرانــی 
آغــاز می شــود و تئــو آرزوی شــرکت در ایــن مســابقات را در 

ــد. ــی پروران ســر م
ــو،  ــرادر تئ ــي( ب ــل جیامات ــدای پ ــا ص ــت )ب ــان ِچ ــن می در ای
ــف  ــو مخال ــکار تئ ــا اف ــه ب ــت ک ــی اس ــزون های ــس حل ریی
ــرعت  ــابقه س ــزون در مس ــک حل ــرکت ی ــده ش ــتند و ای هس

ــد. ــی دانن ــن م ــه و غیرممک ــس 500 را احمقان ایندیاناپولی
ــو دو  ــو و آنجل ــش تیت ــن در نق ــز گوزم ــا و لوئی ــکل پن مای
ــک  ــی را در ی ــاندویچ فروش ــون س ــک کامی ــه ی ــرادری ک ب
ــا  ــد. آن ه ــد، حــرف مي زنن ــی کنن ــن راهــي اداره م ــازار بی ب
ــق  ــازار در انجــام کارشــان موف ــن ب ــر ای و کاســب هاي دیگ
ــد. اداره  ــب کنن ــتری جل ــد مش ــی توانن ــون نم ــتند چ نیس
ــک  ــي و ی ــز تفریحات ــک مرک ــک آرایشــگاه ، ی ــدگان ی کنن
تعمیــرگاه ماشــین هــم همیــن مشــکل را دارنــد و اینجاســت 
ــا یــک نقشــه بــي عیــب و نقــص وارد می شــود:  کــه تئــو ب
اگــر تئــو در مســابقه اینــدی شــرکت کنــد و بــا حمایــت ایــن 
ــام  ــت تم ــود، آنوق ــروز ش ــد در آن پی ــازار بتوان ــتاجران ب مس

مشــکات آن هــا حــل خواهــد شــد.
بــرای ایــن کار تئــو بایــد بــه توربــو تبدیــل شــود و بــا 
ابرقدرت هــای ماشــین ســازی همــکاری می کنــد تــا باالخــره 
ــه ســرعت  ــدون کمــک چــرخ و بنزیــن ب موفــق مــی شــود ب
ــت  ــم سرراس ــی ه ــن کار خیل ــا ای ــد. ام ــاده ای برس خارق الع
ــا  ــد ب ــودش بای ــای خ ــی ه ــه ناتوان ــر هم ــاوه ب ــت و ع نیس
مشــکات دیگــر هــم مقابله کنــد کــه یکــی از آنهــا فریبکاری 
ــا رفتــارش  ــوده و حــاال ب اســت کــه قبــا قهرمــان ســرعت ب

ــد. ــد مــی کن ــو را ناامی تئ

نکته کلیدی: اینجا آمریکاست!
ــر آن تاکیــد کنــد  نکتــه ای کــه ایــن انیمیشــن مــی خواهــد ب
ایــن اســت کــه اینجــا آمریکاســت! همــه چیــز ممکــن اســت 
و آمریکایــی هــا همیشــه رویاهایشــان را عملــی مــی کننــد. به 
همیــن دلیــل میلیون هــا کودکــی کــه همــراه والدینشــان برای 
ــد  ــی خواه ــه م ــری ک ــر بص ــذاب از نظ ــم ج ــن فیل ــدن ای دی
آموزنــده هــم باشــد مي رونــد، در واقــع بــا چیــز جدیــدی روبــه 
رو نمی شــوند جــز قصــه کلیشــه ای تاشــی کــه علیرغــم بعیــد 
ــه  ــود هم ــا وج ــد و ب ــی رس ــه نتیجــه م ــرانجام ب ــش، س بودن
مشــکاتی کــه ســر راه شــخصیت اصلــی بــه وجــود می آیــد، 
ــد  ــی خواه ــه م ــه ای ک ــه نتیج ــوان ب ــان نات ــرانجام قهرم س

می رســد.

نظر منتقدان
ــرارت و  ــا ح ــن ب ــه چنی ــي ک ــا فیلم ــد آی ــدی می پرس منتق
ــت در  ــر جه ــد، از ه ــغ مي کن ــودن را تبلی ــاوت ب ــه متف مصران
نــوع خــود خــاص و بــي نظیــر اســت؟ از یــک زاویــه بلــه چــون 

»»توربو« برای تحقق رویای آمریکایی مسابقه می دهد
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ــاره یــک حلــزون  قبــا هرگــز یــک کارتــون ســه بعــدي درب
ــا  ــادي از حلزون ه ــر زی ــه تصاوی ــت و گرچ ــده اس ــاخته نش س
در کتاب هــای مخصــوص کــودکان جــای گرفتــه امــا تاکنــون 
هیــچ حلزونــی نخواســته بــود قهرمــان ســرعت شــود و معموال 
همیشــه الک پشــت هــا بودنــد کــه چنیــن نقشــی را برعهــده 

مــی گرفتنــد.
ــن را  ــن انیمیش ــوان ای ــه بت ــود ک ــی ش ــل نم ــن دلی ــا ای ام
ــن  ــه ای ــال هم ــن ح ــا ای ــد. ب ــاوت خوان ــع و متف ــه، بدی نوآوران
قصــه قابــل حــدس بــه کمــک شــوخی های مفــرح و 
ــد  ــناس مانن ــای سرش ــه ای از صداه ــمندانه و مجموع هوش
ــا  ــگ، مای ســاموئل ال جکســون، میشــل رودریگــز، کــن جون
ــن  ــز گوزم ــا و لوئی ــکل پن ــس، مای ــارد جنکین ــف، ریچ رودول
ــل  ــه وجــود مــی آورد کــه حداق ــی ب در مجمــوع حــال و هوای
ــد و  ــذت ببرن ــای آن ل ــت ه ــم از جذابی ــودکان تماشــاگر فیل ک
ــده و  ــی آموزن ــه فیلم ــد ک ــوش باش ــان خ ــز دلش ــن نی والدی

ــد. ــان داده ان ــان نش ــه فرزندانش ــش را ب امیدبخ

یک پایان بندی کلیشه ای
ــن  ــا ای ــود ت ــی ش ــب م ــم موج ــم ه ــه ای فیل ــان کلیش پای
حلــزون ســرانجام بــه عنــوان قهرمــان ســرعت انتخاب شــود و 
نشــان دهــد کــه نویســندگان فیلــم تنهــا بــه فکــر ایجــاد حس 
تــاش نیســتند بلکــه مــی خواهنــد حتمــا بــا یــک پایان بنــدی 
خوشــایند، مخاطــب خــود را راضی از ســینما بیــرون کننــد. آنها 
کاری ندارنــد کــه در پایــان مخاطــب از خــود بپرســد چــرا یــک 
حلــزون بایــد برنــده مشــهورترین مســابقه ســرعت دنیا بشــود؟ 
ــام قصــه  ــود پی ــودی خ ــه خ ــابقه دادن ب ــا ذات مس ــرای آنه ب

نیســت.
منتقــدی مــی نویســد بــه نظــر مــن ایــن ایــده مي توانــد کمــي 
ناراحــت کننــده باشــد کــه یــک گــروه از افــراد خاق و ســخت 
ــا غول هــای تجــاری،  ــرارداد ب ــک ق ــاد ی ــا انعق ــا ب کــوش تنه

ــی در مســیری  هنرپیشــه هــای معــروف و رســانه هــای جهان
حرکــت کننــد کــه برایشــان ایــن اهمیــت داشــته باشــد کــه از 

موفقیــت خــود در گیشــه مطمئــن باشــند.
ــت و  ــاوت نیس ــی متف ــو خیل ــخصیت تورب ــال ش ــن ح ــا ای ب
ــورت  ــادی ص ــاش زی ــرای او ت ــردازی ب ــخصیت پ در ش
ــان  ــراری در می ــپ تک ــک تی ــع ی ــت. او در واق ــه اس نگرفت
ــی زود  ــد خیل ــی توان ــه م ــت ک ــه اس ــن های کودکان انیمیش
ــای  ــا جلوه ه ــم ب ــاش او ه ــتان ت ــود و داس ــوش ش فرام
ــد  ــب و چن ــای جال ــه کام ه ــوب انیمیشــن، تکی بصــری خ
ــک  ــع ی ــت. درواق ــه اس ــی گرفت ــدک جان ــزه ان ــه بام صحن
ــه  ــه ای ب ــای کلیش ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــاده ب ــتان س داس
ــرای پولســاز شــدن یــک کمپانــی مشــهور  ــزار دیگــری ب اب

ــده اســت. ــز ش ــم ورک ــام دری ــه ن ب
بــرادر توربــو هــم مظهــر مشــکات خانوادگــی و نشــان دهنده 
ــن  ــا ای ــه مســایل در طــول داســتان اســت. ب ــن گون تکــرار ای
حــال »توربــو« یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای یک انیمیشــن 
ــن هایی  ــاف انیمیش ــر خ ــودکان را دارد. ب ــرای ک ــب ب مناس
ــط خانوادگــی را  ــن انیمیشــن رواب ــواده کــرود«، ای چــون »خان
ــا وجــود مخالفت هایــی کــه از ســوی  ــرد و ب زیــر ســوال نمی ب
بــرادر تئــو در برابــر او می شــود، امــا غلبــه بــر روابــط خانوادگــی 

بــه عنــوان رمــز پیــروزی مطــرح نمــی شــود.
بــا ایــن حــال نویســندگان بــرای پیداکــردن راهکارهایــی کــه 
ــوآوری  ــد برخــی ن ــر نشــان دهن ــا را فانتزی ت ــای حلزون ه دنی
ــدرت چشــم  ــر ق ــی را ب ــز اصل ــد و تمرک ــه کردن ــم ارای ــا ه ه
ــت،  ــای دس ــه ج ــم ب ــد: چش ــرده ان ــز ک ــا متمرک ــزون ه حل
ــا از  ــزار. آن ه ــای اب ــه ج ــم ب ــاح، چش ــای س ــه ج ــم ب چش
چشم هایشــان بــراي بیــان مقاصــد مختلــف، بــراي کــف زدن، 
بــراي چنــگ زدن و حتــي بــرای در آغــوش کشــیدن اســتفاده 

می  کننــد.
خــود کارگــردان هــم اذعــان دارد کــه از شــخصیت هایــی چون 

راکــی، رودی و بچــه کاراتــه ای الهــام گرفته اســت.

کارخانه پولسازی انیمیشن 
در حالــی کــه بعــد از احیــای مجــدد انیمیشــن  در اواخــر دهــه 
ــد،  ــاخته نمی ش ــد س ــون جدی ــتر از 5 کارت ــالی بیش 19۸0 س
اینــک چنــد ســالی اســت کــه تعــداد فیلم هــای جدیــد و بلنــد 
انیمیشــن اســتودیوهای غربــی بــه حداقــل 10 عنــوان در ســال 
ــول  ــل قب ــه قاب ــم  از همیش ــن ها ه ــروش انیمیش ــیده و ف رس

ــر اســت. ت
 

نقش تاثیرگذار صداپیشگان 
ــون  ــی چ ــتی فیلم های ــر رئالیس ــی بازیگ ــل جیامات ــاب پ انتخ
»ســاید ویــز« بــرای صحبــت کــردن بــه جــای کاراکتــر چــت 
از تصمیــم هــای غیرمعمــول امــا موفــق ســورن اســت. صدای 
ســاموئل ال جکســون بــه جــای کاراکتــر ویــپ لــش، اســفوپ 
داگ بــه جــای اســمو مــوو، مایــا رودولــف بــه جــای بــرن هــم 

از عوامــل موفقیــت فیلــم هســتند.
ایــن فیلــم در واقــع از دو الگــو پیــروی کــرده اســت و از یــک 
ــان  ــا جه ــک را ب ــود کوچ ــک موج ــزی ی ــی فانت ــو زندگ س
ــه اتومبیل هــای سریع الســیر تلفیــق کــرده  ــوط ب داســتانی مرب
ــم  ــه هــای قســمت دوم فیل ــع بســیاری از صحن اســت. در واق
یــادآور رقابــت هــای ارایــه شــده در دو انیمیشــن ماشــین های 1 
و 2 ســاخته ســال های 2006 و 2011 اســت. در ایــن انیمیشــن 
دو دنیــا در کنــار هــم روایــت می شــوند دنیــای انســان ها 
کــه بیشــتر واقعــی اســت و دنیــای حلزون هــا کــه بــه شــدت 

ــزی اســت. فانت
بــه هــر حــال در یــک نــگاه کلــی مــی تــوان ایــن انیمیشــن را 
فرصتــی بــرای خودنمایــی رنــگ و تصویــر آمریکایــی دانســت 
ــه  ــدان در جامع ــر آن چن ــم و تصاوی ــه ازای مفاهی ــا ب ــه م ک

ــدارد. شــرقی وجــود ن
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کمپانــی  جدیــد  فیلــم  ماداگاســکار«  هــای  »پنگوئــن 
دریم وورکــز کــه بــا حضــور بندیکــت کامبربــچ، جــان 
ــار  ــتان چه ــه داس ــکل گرفت ــگ ش ــن جئون ــچ و ک مالکووی
ــب و  ــای عجی ــه وارد ماجراه ــد ک ــان می ده ــن را نش پنگوئ

می شــوند.  غریبــی 
ریکــو، اســکیپر، کووالســکی و پرایــوت پنگوئن هــای معروفــی 
ــینمایی  ــم س ــادی در فیل ــاری می ــال ج ــه در س ــتند ک هس
انیمیشــن »پنگوئن هــای ماداگاســکار« راهــی پرده هــای 

ــدند. ــینما  ش ــزرگ س ب
ایــن فــرآورده کــه کار جدیــدی از مجموعــه فیلم هــای 
»ماداگاســکار« اســت کــه توســط کمپانــی دریم وورکــز و 
ــده، از  ــاخته ش ــمیت س ــی اس ــایمون ج ــل و س ــک دارن اری
هنرهــای صداپیشــگانی ماننــد بندیکــت کامبربــچ، جــان 
مالکوویــچ، کــن جئونــگ و پیتــر اســتورمر بهــره بــرده اســت.
دومیـن تریلـر ایـن فیلـم بـه ماجـرای شـخصیت های اصلـی 
داسـتان بـه عنـوان چهـار بـرادر در سـرما بازمی گـردد و اینکـه 
 چطـور آن هـا توانسـتند تبدیـل بـه مامورهـای مخفـی شـوند و 
بعدها با شـخصیت منفـی اصلی داسـتان یعنی دکتـر اکتاویوس 
برایـن )بـا بـازی مالکوویـچ( مبـارزه کننـد. آن هـا تبدیـل بـه 
اسـتادهای تغییر قیافه و جاسوسـی می شـوند و جلوی نقشه های 

شـیطانی دکتـر اکتاویـوس در ایرلنـد را می گیرنـد.
»پنگوئن هــای ماداگاســکار« بــه عنــوان یــک مجموعــه 
پویانمایــی تلویزیونــی کــه در شــبکه نیکلودیــن آمریــکا پخش 
مــی شــد، در بیــش از 27 کشــور بــه دســت عاقمنــدان رســید.
شـخصیت های اصلـی ایـن مجموعـه، پنگوئن هـای کارتـون 
ماداگاسـکار هسـتند کـه در بـاغ وحش شـهر نیویـورک زندگی 
می کردنـد و حـاال آنقدر جـذاب و پرطرفدار شـده اند که داسـتان 
زندگـی این چهار بـرادر شـیطان و باهوش به صـورت یک فیلم 
مسـتقل روایت شده اسـت. این انیمیشـن به کارگردانی سیمون 
جی.اسـمیت و اریک دارنل سـاخته شـده و فیلمنامه آن را مایکل 

کالتـون و جـان آبود نوشـته اند.

قصه از کجا شروع می شود؟
ســه پنگوئــن جــوان بــا نام هــای اســکیپر، کووالســکی و ریکــو 
ــنه  ــیل های گرس ــگال س ــی را از چن ــوب تخم ــب جن در قط
نجــات می دهنــد و از آن تخــم یــک پنگوئــن دیگــر بــه 
ــر  ــا همدیگ ــر ب ــار نف ــن چه ــد و ای ــرون می آی ــوت بی ــام پرای ن
تیمــی را تشــکیل می دهنــد. یــک دهــه بعــد و درســت بعــد از 
ــه  ــای درج ــکار 3: تحــت تعقیب ه ــم »ماداگاس ــای فیل اتفاق ه
ــد  ــه در آن بودن ــیرکی ک ــا از س ــن پنگوئن ه ــا«، ای ــک اروپ ی
ــگاه  ــه یــک پای ــده می شــوند و ب ــد. آن هــا دزدی بیــرون می رون

ــوند. ــل می ش ــز منتق ــی در ونی زیردریای
پنگوئن هــا بــا شــخصیت ِدیــو )جــان مالکوویــچ(  آشــنا 
ــر  ــانی دکت ــام انس ــا ن ــه ب ــت ک ــی اس ــه اختاپوس ــوند ک می ش

ــت. ــته اس ــه داش ــی نگ ــود را مخف ــن خ ــوس برای اکتاوی
ِدیـو قبـا اختاپـوس محبـوب باغ وحـش سـنترال پـارک بـود 

امـا از وقتـی کـه پنگوئن هـا رسـیدند، آن ها بـدون اینکـه بدانند 
محبوبیـت او را بـه خاطر دوست داشـتنی بودنشـان ربودنـد. ِدیو 
بعـد از آن به بـاغ وحش هـای مختلف فرسـتاده شـد و هرجا که 
می رفـت نمایش های پنگوئنـی جـای او را می گرفتنـد و حاال او 

می خواهـد انتقـام خـود را از پنگوئن هـا بگیـرد.
ــی  ــای آب ــوند و در کانال ه ــرار می ش ــه ف ــق ب ــا موف پنگوئن ه
ــوس  ــروان اختاپ ــب پی ــورد تعقی ــش م ــز و کوچه های شــهر ونی
قــرار می گیرنــد امــا آن هــا بــه وســیله »بــاد شــمالی« کــه تیــم 
مخفــی ای اســت کــه از چنــد موجــود مختلــف تشــکیل شــده 

ــد. ــدا می کنن ــات پی نج
گرگی بـه نام کلسـیفاید )بندیکت کامبربـچ( و یک سـیل به نام 

شـورت فیوز )کـن جئونگ( از جملـه افراد این تیم هسـتند.
 

منتقدان چه می گویند؟
ــای  ــال نقده ــه ح ــا ب ــکار« ت ــای ماداگاس ــم »پنگوئن ه فیل
ــت کــرده اســت. ســایت  ــدان دریاف ــی را از ســوی منتق مختلف
راتــن تومیتــوز از میــان 61 نقــد مختلــف بــه ایــن فیلــم امتیــاز 
ــدازه  ــه ان 69% را داد و نوشــت: »پنگوئن هــای ماداگاســکار« ب
ــودکان را  ــد ک ــه بتوان ــت ک ــگ هس ــریع و خوش رن ــی س کاف
ــش  ــه وار و بی ــی دیوان ــه طــرز خیل ــم ب ــا فیل ــد، ام ســرگرم کن
از حــد مضحــک اســت کــه بتوانــد ســرگرمی واقعــی تماشــای 

ــواده فراهــم کنــد. ــرای تمــام اعضــای خان ــم را ب فیل
ــد  ــم نق ــن فیل ــه ای ــر ب ــوود ریپورت ــکل رشت شــافن از هالی مای
ــا وجــود اینکــه موقعیت هــای  منفــی کــرده و نوشــته اســت: ب
مضحــک دیوانــه وار زیــادی در فیلــم موجــود هســتند تــا آن را 
ــته کننده  ــتر خس ــت بیش ــرژی در نهای ــام آن ان ــد، تم ــر کنن پ

اســت تــا هیجــان برانگیــز.
ــم  ــه فیل ــم ب ــوز ه ــی نی ــورک دیل ــن از نیوی ــت وایتزم الیزاب
ســه ســتاره از پنــج ســتاره داد و گفــت: قبــول اســت کــه ایــن 
فیلــم بــه هیــچ وجــه یــک فیلــم کاســیک نیســت، امــا یــک 
فیلمنامــه پررنــگ و کار صداگــذاری جالــب از بندیکــت کامبربچ 
ــد بچه هــا و بزرگســاالن را طــی  ــد بتوان ــچ بای و جــان مالکووی

تعطیــات ســرگرم نگــه دارد.
بـن کنیگزبرگ از نیویـورک تایمز بـه فیلم نقدی مثبـت کرده و 
گفـت: ایـن فیلم اصالـت و ابتـکار چندانی نـدارد اما تمـام این ها 
بـا خنـگ بـودن محـض آن، از جملـه بحث هـای عجیـب بین 

کلسـیفاید و اسکیپر سر اینکه در کلمه »سـرگرمی« حرف »ی« 
بلنـد خوانده می شـود یا کوتـاه جبران می شـود. این کلمـه برای 

توصیـف خود فیلـم هم خوب اسـت.
لــو لومنیــک از نیویــورک پســت در یکــی از منفی تریــن 
ــت:  ــتاره را داد و گف ــج س ــتاره از پن ــک س ــم ی ــه فیل ــا ب نقده
»پنگوئن هــای ماداگاســکار« فیلمــی تنبــل و پرســر و صداســت 
کــه پــر از کلیشــه های انیمیشــنی اســت و قطعــا بــه هر کســی 
کــه ســنی باالتــر از پنــج ســال داشــته باشــد و آن را تماشــا کند 

ــد.   ــدیدی می ده ــردرد ش س

دستاوردهای انیمیشن
ــادا  ــمالی و کان ــکای ش ــنبه در آمری ــه چهارش ــم ک ــن فیل ای
همــزان در 3654 ســینما بــه نمایــش درآمــده در روز افتتاحیــه 
ــی در روز  ــد یعن ــرد و روز بع ــروش ک ــون دالر ف اش 6.25 میلی

ــود. ــون دالر ب ــش 3.95 میلی ــکرگزاری فروش ش
فــروش ایــن فیلــم در روز جمعــه پــس از شــکرگزاری بــه 10.5 
میلیــون دالر رســید و در مجمــوع در اولیــن هفته نمایشــش 36 
ــس از قســمت اول »بازی هــای  ــروش کــرد و پ ــون دالر ف میل
ــون  ــه اول فروشــش بیــش از 57 میلی گرســنگی« کــه در هفت
دالر فــروش کــرده بــود، در مــکان دوم پرفــروش تریــن فیلــم 

در پایــان هفتــه اول قــرار گرفــت.
ایــن فیلــم در چیــن نیــز در 3500 ســینما بــه نمایــش درآمــده 
ــروش  ــون دالری در روز اول، از نظــر ف ــروش 11.3 میلی ــا ف و ب
در چیــن، پشــت ســر »بیــن ســتاره ای« فیلــم علمــی تخیلــی 

ــرار دارد.   ــوالن ق کریســتوفر ن
نمایـش فیلـم »پنگوئن هـای ماداگاسـکار« کـه از 26 نوامبر در 

آمریـکا آغـاز شـده، دو هفتـه پیشـتر در چین شـروع شـده بود.
»ماداگاسـکار 3« در سـال 2012 در چین اکران شد و 33 میلیون 
دالر فـروش کـرد و ایـن فیلـم را بـه سـومین فیلـم پرفـروش 
انیمیشـن در چین بدل کرد. ایـن فیلم همچنان در فهرسـت 10 

فیلم انیمیشـن پرفـروش در چیـن باقی مانده اسـت.
و اما آنچه مسـلم اسـت خلق داسـتا ن هایی با شـخصیت هایی از 
گروه حیوانات در زمره انیمیشـن های پرطرفدار جهان از گذشـته 
تـا امـروز بوده  که سـازندگان ایـن آثـار از رابطه ای کـه بین بچه 
هـا بـا قهرمانـان ایـن دسـته از انیمیشـن هـا بـه وجـود می آید 

اسـتفاده بهینـه می کنند.

نجات پنگوئن  های ماداگاسکار توسط گروه مخفی ها/ فقط زیر 5 سال ببینند!
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»بــاال« )Up( را می تــوان یکــی از شــیرین ترین و البتــه 
اخاقی تریــن انیمیشــن های ســال های اخیــر دانســت کــه بــه 
ــتگاری.  ــم از رس ــد ه ــرف می زن ــق ح ــم از عش ــی ه زیبای
»آپ« یــا »بــاال« محصــول ســال 2009 اســت؛ اولیــن 
ــن  ــم ک ــنواره فیل ــه جش ــوان افتتاحی ــه عن ــه ب ــنی ک انیمیش
انتخــاب شــد و انیمیشــنی کــه احتمــال می رفــت حتــی 
ــن  ــم ســال اســکار انتخــاب شــود. ای ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ب
ــش از  ــج بخ ــزدی در پن ــود نام ــا وج ــدی ب ــه بع ــن س انیمیش
ــن انیمیشــن ســال و  ــزه بهتری ــز اســکار موفــق شــد جای جوای

ــد. ــودش کن ــم را از آن خ ــیقی فیل ــزه موس جای
ــن  ــتند. ای ــاال« نیس ــن »ب ــتاوردهای انیمیش ــا دس ــا تنه اینه
ــام بخــش  ــذار و اله ــا موضــوع تاثیرگ ــد ب ــق ش انیمشــن موف
ــی  ــوان یک ــه عن ــود را ب ــام خ ــد و ن ــی بمان ــا باق ــود در دله خ
از ماهرانه تریــن انیمیشــن های پیکســار از لحــاظ داســتان، 

ــد. ــت کن ــاوری ثب ــی و فن طراح
ــته  ــت داش ــن دوس ــه انیمیش ــت ک ــی را یاف ــود کس ــی ش نم
باشــد و ایــن فیلــم را تماشــا نکــرده باشــد؛ انیمیشــنی کــه هــم 
کــودکان، هــم والدیــن و هــم پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا 
یعنــی ســه نســل را مــی توانــد در کنــار هــم راضــی کنــد و در 
دلشــان بنشــنید. همانطــور کــه منتقــدی دربــاره این انیمیشــن 
گفتــه اســت »بــاال« درســت مثــل شــکات مــی ماند، مــزه ای 
تکــراری کــه بــا ایــن حــال دوســت داری همــه اش مــزه مــزه 
اش کنــی و مــزه اش را در میــان صدهــا مــزه جدیــد، بــاز هــم 

دوبــاره بچشــی.
»بــاال« موضــوع دســت یافتــن بــه رویاهــا را دســتمایه ســاخت 
ــزی و  ــی فانت ــن موضــوع را خیل ــه ای ــا نحــوه ارای ــرار داده ام ق
در عیــن حــال واقعــی بیــان کــرده بــه همیــن دلیــل ترکیبــی 
از عناصــر متضــاد اســت: فانتــزی و واقعیــت. همانطــور کــه در 
تکنیــک هــم از همین تضــاد بهــره گرفتــه و از تکنولوژی ســاده 
ســازی امــا بــه ســخت تریــن و پیچیــده تریــن روش اســتفاده 

کــرده اســت.
بــا ایــن حــال پیــام اخاقــی فیلــم بیــش از هــر چیــز دیگــر آن 
را مانــدگار ســاخته اســت: وفــاداری، تفکــر و ایثــار و شــجاعت 
ــی  ــه ممکــن اســت زندگ ــر کلیشــه هایی ک ایســتادگی در براب

مــان بــر مبنــای آنهــا شــکل گرفتــه باشــد.
و امـا حـرف دیگـر این اثر عشـق اسـت. عشـقی که بـه زیبایی 
در دقایـق اولیـه فیلـم تصویـر مـی شـود و در همـان دقایق هم 
بـه غمـی تبدیـل می شـود کـه حتـی نم اشـکی هـم بـر گونه 
مخاطـب مـی نشـاند ولـی این فضـا خیلی سـریع می شـکند و 

داسـتان در فضایـی کامـا متفـاوت جلو مـی رود.

عناصر سازنده
کارگــردان انیمیشــن »بــاال« پیــت داکتــر اســت کــه »شــرکت 
ــاب  ــکاری ب ــا هم ــت. او ب ــه اش داش ــا« را در کارنام هیواله
پترســون هــم در بخــش کارگردانــی و هــم در بخــش نوشــتن 
ــق موضــوع و  ــرای خل ــرده و ب ــو ب ــروژه را جل ــن پ ــه ای فیلمنام

یافتــن مســیر آن از همــکاری تومــاس مک کارتــی بهــره 
ــه اســت. گرفت

ــاب پترســون و  ــاگای، ب ــر، جــردن ن اد اســنر، کریســتوفر پام
ــر هســتند. ــروی لینــدو نیــز صداپیشــگان ایــن اث دل

موســیقی مایــکل گیاچینــگ نیــز از نقــاط عطــف فیلــم اســت 
کــه جایــزه اســکار را دریافــت کــرد.

ــای  ــه ه ــن نمون ــه ای یکــی از بهتری ــن انیمیشــن 96 دقیق ای
همــکاری اســتودیو پیکســار بــا والــت دیزنــی پیکچــرز اســت. 
»بــاال« بــا بودجــه 175 میلیــون دالری ســاخته شــد و در نهایت 

بیــش از 731 میلیــون دالر در سراســر جهــان فــروش کــرد.
ــرد،  ــت ک ــزه دریاف ــه 34 جای ــن ک ــز ای ــه ج ــن ب ــن انیمیش ای
نامــزد دریافــت 27 جایــزه دیگــر هــم در زمینه هــای مختلــف 

ــت کــرد. ــدان دریاف ــی از منتق ــدی جهان شــد و تایی

موضوع تکراری اما بدیع
ــد:  ــال می کن ــر پیکســار موضوعــی تکــراری را دنب ــن اث دهمی
رؤیاهــای خــود را در هــر زمــان و تحــت هــر شــرایطی دنبــال 
کــن. امــا پیکســار ایــن موضــوع را بــه یــک اثــر بدیــع تبدیــل 
ــار، دلچســب و دوست داشــتنی  ــد و از آن انیمیشــنی باوق می کن

بــرای همــه خلــق مــی کنــد.
ــا،  ــا، هیواله ــباب بازی ه ــان اس ــفر در جه ــس از س ــار پ پیکس
ماهی هــا، ماشــین ها، ابرقهرمان هــا و روبات هــا، ایــن بــار 
ــد  ــرد فروشــنده بادکنــک ب ــک پیرم ــت ی ــا محوری داســتانی ب

مربع خشکی که دایره می شود/ 
رستگاری همین »باال« است
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اخــم غرغــرو بنــام کارل فردریکســن را موضــوع خــود قــرار داد.
بـه گفته پیـت داکتر ایده سـاخت یـک کاراکتر بد اخـم و غرغرو 
که بتواند برای بینندگان جذاب و دوسـت داشـتنی باشـد، همواره 

جزو آرزوهای او و دسـتیارش باب پیترسـون بود.

شخصیت های انیمیشن
ــان  ــنر. او قهرم ــدای اِد اس ــا ص ــاله ب ــن: 7۸ س کارل فردریکس
اصلــی اســت و همــه چیــز حــول محــور او شــکل گرفته اســت. 
کارل نمــاد قدمــت و خمودگــی اســت. او قیافــه اخمویــی 
دارد. ولــی او هــم زمانــی هشــت ســاله بــود و مجــذوب 
ــای  ــز. او رویاه ــز مانت ــام چارل ــی به ن ــای خلبان ماجراجویی ه
ــوان  ــد امــا هرگــز ت ــوده ان ــا او ب بزرگــی دارد کــه از کودکــی ب

ــت. ــه اس ــش را نیافت ــی کردن عمل
راسـل: یـک »مکتشـف صحرانـورد« هشت سـاله کـه یـادآور 
کودکـی کارل اسـت، پسـربچه کوتـاه و چاقی اسـت، پر از شـور 
و شـوق و شـادی. ایـن پسـربچه خجالتـی با مـدال هـا و جوایز 
مختلـف، در آرزوی گرفتن نشـان »کاشـف برتر« اسـت و برای 
به دسـت آوردن مـدال بایـد بـه یک شـخص سـالخورده کمک 

کنـد. راسـل، یک کـودک نمـاد تازگی اسـت.
کویــن: یــک پرنــده چهارمتــری اســت کــه پــس از فرودآمــدن 
ــدا  ــگل پی ــل جن ــا، از داخ ــوه در ونزوئ ــک ک ــه روی ی خان
ــی گــرد  ــا بدن ــده دار اســت، ب ــن رنگارنــگ و خن می شــود. کوی
و گردنــی دراز. ایــن پرنــده کمیــاب رنگارنــگ کــه تــوان پــرواز 
ــه  ــان حلق ــت. او هم ــترمرغ اس ــادآور ش ــی ی ــه نوع ــدارد، ب ن
ــز مانتــز )قهرمــان کارل( چهــل ســال  مفقــود اســت کــه چارل

ــرد. ــاش ک ــه آن ت ــیدن ب ــراي رس ب
داگ: ســگی اســت کــه پــس از رســیدن بــه آمریــکای جنوبــی 
از داخــل جنــگل درخشــان بیــرون می آیــد. او یــک قــاده بــه 
ــرای  ــم ب ــل فه ــات قاب ــه کلم ــکارش را ب ــه اف ــردن دارد ک گ
انســان ترجمــه می کنــد. داگ ســگی طایــی و پرشــور و 
اشــتیاق اســت کــه همــه را دوســت دارد. او چــاق اســت و شــاد 

بی خیــال. و 
ــا  ــک ب ــی کوچ ــردی دارد. بدن ــورت گ ــر کارل، ص ــی: همس اِل
ســری بادکنکــی. یــک بینــی کوچــک، لبخنــدی زیبــا و پاهای 
معمــواًل برهنــه. او پرجنــب و جــوش اســت و همبــازی محبوب 
ــا او  ــت. م ــتنی اس ــه او دوست داش ــوط ب ــز مرب ــر چی کارل. ه
ــته کارل  ــم، در گذش ــاز فیل ــه در آغ ــک دختربچ ــکل ی را به ش
ــی  ــا کارل در یک ــی او را ب ــه زندگ ــم و در ادام ــات می کنی ماق
از احساســاتی ترین ســکانس هایی کــه بــرای یــک فیلــم 

ــم. ــال می کنی ــده دنب ــاخته ش ــنی س انیمیش
چارلــز مانتــز: او قهرمــان دوران بچگــی کار اســت. ایــن کاشــف 

نمــاد قــدرت طلبــی محــض اســت.
 

قصه از کجا شروع شد؟
در واقــع تصویــر یــک پیرمــرد بدخلــق بــا یــک عنصــر متضــاد 
ــکل  ــی ش ــته اصل ــی هس ــک رنگ ــته بادکن ــک دس ــی ی یعن
ــرد:  ــی ک ــد کاری خــاص م ــود. او بای ــن انیمیشــن ب ــری ای گی
ایــن کــه بــا کمــک بادکنــک هــا خانــه اش را بــه پــرواز درآورد. 
ــه گام دیگــر عناصــر داســتان شــکل می گیــرد.  از اینجــا گام ب
ــتان  ــد داس ــوند و رون ــی ش ــدا م ــدی پی ــای بع ــخصیت ه ش

روشــن مــی شــود. 
ــش  ــر جوان ــه همس ــوده و ب ــوان ب ــه روزگاری ج ــردی ک پیرم
قــول یــک ســفر مــی دهــد ولــی نداشــتن پــول کافــی و خــرج 
شــدن پــس اندازشــان بــرای امــور روزمــره زندگــی باعــث مــی 
شــود ایــن آرزو تــا لحظــه مــرگ همســرش محقــق نشــود. بــا 
درگذشــت پیــرزن، پیرمــرد عبــوس مــی شــود و حاضــر نیســت 
خانــه اش را کــه در طــرح توســعه شــهری قــرار گرفتــه تــرک 

ــد و ... کن
ماجــرا از اینجــا شــروع مــی شــود کــه خلبانــی بــه نــام مانتــز 

ــک  ــه ی ــد ک ــا می کن ــری ادع ــفید خب ــم سیاه و س ــک فیل در ی
ــخ را کــه در حقیقــت »حلقــه گمشــده« در  ــل تاری ــده ماقب پرن
علــم زیست شناســی اســت، در امریــکای جنوبــی یافتــه اســت. 
ــنا  ــی آش ــا اِل ــه ب ــم در راه خان ــن فیل ــدن ای ــس از دی کارل پ
ــیفته  ــم ش ــه او ه ــور ک ــر و ش ــر ش ــه ای پ ــود؛ دختربچ می ش
داســتان مانتــز شــده و شــعارش ایــن اســت: »ماجــرا آن بیــرون 

ــت.« اس
اِلــی اولیــن دوســت کارل اســت و بعــد همســرش مــی شــود. 
ــی  ــی خوب ــک اســت، زندگ ــنده بادکن ــه فروش ــا کارل ک او ب
ــرای یــک ماجراجویــی کــه مــی داننــد »آن  دارد و هــر دو ب
ــری،  ــا پنچ ــد.  ام ــداز می کنن ــول پس ان ــت، پ ــرون« اس بی
هزینــه تعمیــر خانــه و قبــض پزشــکی مجالــی بــرای 
ــه ای از  ــذارد. در صحن ــی گ ــا نم ــدن آرزوی آنه ــق ش محق
فیلــم، کارل را می بینیــم کــه روی صندلــی آسانســوری 
اش نشســته و از پلــکان خانــه اش ســر مــی خــورد و پاییــن 
ــد،  ــن مــی آی ــه هــا پایی ــی کــه کارل از پل ــد. در حال مــی آی
عکس هــا و تصاویــر روی دیــوار، زندگــی و منــش او را 
ــگ را  ــی رن ــرگ اِل ــد. م ــت می کنن ــاچیان روای ــرای تماش ب
از زندگــی کارل می گیــرد. کارل بــا عکــس اِلــی حــرف 

ــی رود. ــرو م ــودش ف ــد و در خ می زن
کارل و الــی دو شــخصیت متفــاوت دارنــد: الــی گــرد و منعطــف 
ــا  ــه آن ه ــی در خان ــک. حت ــوش و خش ــت و کارل چهارگ اس
ــه  ــرار دارد، در حالی ک ــع ق ــای مرب ــای کارل در قاب ه عکس ه
عکس هــای دو نفــری آن هــا در کنــار هــم، در قاب هــای 
ــی،  ــا مــرگ اِل ــا لبــه هــای فلــزی گــرد قــرار دارنــد. ب مربــع ب
ــام  ــی دارد و تم ــر م ــت ب ــم دس ــک ه ــروش بادکن کارل از ف
ــع  ــک مرب ــر ی ــوند. او دیگ ــد می ش ــی او ناپدی ــا از زندگ دایره ه

ــدارد.   ــچ انعطافــی ن کامــا خشــک اســت. هی
ــه او قدیمــی اســت و وســط طــرح ســاختمان ســازی های  خان
یــک مهنــدس امــروزی واقــع شــده. امــا او حاضــر بــه فــروش 
ــد از  ــی خواه ــرده و نم ــادت ک ــه آن ع ــون ب ــت چ ــه نیس خان
یــاد همســرش جــدا شــود. مهنــدس تصمیــم گرفتــه بــه هــر 
قیمتــی ایــن خانــه را از او بگیــرد موضوعــی کــه یــادآور از بیــن 
رفتــن هویــت ســنتی توســط مدرنیتــه اســت. امــا یــک رفتــار 
ــرای  ــا دادگاه حکــم بدهــد کــه او ب ــد موجــب مــی شــود ت تن

جامعــه خطرنــاک اســت و بایــد بــه خانــه ســالمندان بــرود.
ــه  ــی ک ــه قول ــا ب ــد ت ــک می کن ــاله کارل را تحری ــن مس همی
ــی کــه  ــه ایــن ترتیــب، زمان ــد. ب ــود، عمــل کن ــی داده ب ــه اِل ب
مأمــوران خانــه ســالمندان منتظر کارل هســتند تــا از خانــه خود 
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ــد  ــن بلن ــه کارل را از زمی ــک خان ــزار بادکن ــد، ده ه ــرون بیای بی
ــس از  ــی کارل پ ــد. ماجراجوی ــمان می برن ــه آس ــد و ب می کنن
ــت. و کارل  ــه اس ــرک نهفت ــود: او مح ــاز می ش ــی آغ ــرگ اِل م
عــازم ســفری مــی شــود کــه تنهــا خــودش مقصــدش را مــی 

ــی. ــد: »آبشــار بهشــت« در آمریــکای جنوب دان
در حالی کــه خانــه کارل بــر فــراز آســمانخراش ها شــناور 
اســت، او بــا رضایــت روی صندلــی راحتــی خــود لــم می دهــد. 
ــام  ــه ن ــن ب ــوش بی ــه ای خ ــر بچ ــد:  پس ــی در می زن ــا یک ام
راســل کــه یــادآور کارل جــوان اســت. راســل بــدون ایــن کــه 
ــرد دارد و  ــی گ ــم صورت ــود. او ه ــفر کارل می ش ــد همس بدان

ــرد. ــی کارل می گی ــی را در زندگ ــای اِل ــته ج ناخواس
کارل و راســل در خانــه کارل کــه بــا بادکنک هــاي معلــق شــده 
ســفر می کننــد، از میــان آســمان هایی پــر از ابــر و وقتــی فــرد 
ــه  ــه رو مــی شــوند کــه ب ــد روب ــا دو موجــود جدی ــد ب مــی آین
ــک  ــاب و ی ــده کمی ــک پرن ــوند: ی ــی ش ــق م ــان ملح جمعش
ســگ ســخنگو؛ نشــان دهنــده ایــن کــه بیــش از یــک رفیــق 
ــر و  ــرد و کارل پی ــی بگی ــی را در زندگ ــای ال ــا ج ــت ت الزم اس

ــد. ــه زندگــی برگردان بداخــاق را ب
ــاز شــدن گــره داســتان  ــی ب ــه معن ــه مقصــد ب ــا رســیدن ب ام
نیســت؛ در واقــع داســتان تــازه آغــاز مــی شــود و کارل در ایــن 
ــات  ــی اش را ماق ــان دوره کودک ــز، قهرم ــز مانت ــفر چارل س
ــه  ــز آنطــور ک ــه چی ــد هم ــی بین ــه م ــد و اینجاســت ک می کن

ــوده اســت. ــرده نب ــی ک ــر م فک
ــت،  ــی اس ــی کارل و اِل ــان بچگ ــه قهرم ــز ک ــور مانت ظه
فیلــم را بــه نقطــه اوج خــود مــی رســاند و کارل درمــی یابــد 
ــی  ــی م ــس از مدت ــت. او پ ــود اوس ــی خ ــوی واقع ماجراج
ــان  ــودی قهرم ــاس وج ــام دو احس ــع و انتق ــه طم ــد ک فهم
ــرای  ــده ب ظاهــری اســت و او تنهــا در پــی یافتــن یــک پرن
کامــل کــردن کلکســیون خــود و نشــان دادن آن بــه جهــان 

بــرای اثبــات خــود اســت. پیرمــرد از ایــن جــا انــگار جــوان 
مــی شــود و پــس از شکســته شــدن قــاب عکــس همســرش 
کــه بســیار برایــش مهــم بــوده بــا چارلــز درگیــر مــی شــود و 

ــی دهــد. او را شکســت م
از نــکات جالــب و صحنــه هــای فرامــوش نشــدنی ایــن فیلــم 
جایــی اســت کــه کارل بــرای بلنــد شــدن دوبــاره خانــه اش و 
ایــن کــه بــه دنبــال راســل بــرود مجبور مــی شــود وزن خانــه را 
کــم کنــد و بنابرایــن تقریبــاً تمــام وســایل خانــه را کــه زمانــی 
بــه خاطــر یــک تکــه کوچکــش ســر یــک مــرد را شکســته بود 

بــه بیــرون پرتــاب مــی کنــد.
ــن  ــا ای ــت ب ــده و در نهای ــتگار ش ــود، رس ــی ش ــبک م او س
ــه  ــده ب ــده پرن ــی ش ــی اش ناش ــدرت روح ــه از ق ــت او ک حرک
ــد و  ــدا مــی کن جوجــه هایــش مــی رســد، ســگ صاحبــی پی

ــد. ــار می رس ــدال افتخ ــه م ــودک ب ک

تکنولوژی »باال« 
ــه  ــار اســت ب ــدی پیکس ــه بع ــن انیمیشــن س ــم اولی ــن فیل ای
ــردن،  ــیم ک ــی، تقس ــکل ده ــدی، ش ــگ بن ــل رن ــن دلی همی
جــدول و تعــادل ســازی در آن جایگاهــی تعیین کننــده دارد و به 

ــده اســت. ــاخته ش ــد س ــیار جدی ــیوه ای بس ش
ــه  ــادی در هندس ــرم بنی ــره، دو ف ــع ودای ــای مرب »آپ« برمبن

ــت. ــه اس ــکل گرفت ش
»ســاچیدگی« صفتــی اســت کــه ریکــی نیـِـروا، طــراح صحنــه، 
بــرای ایــن انیمیشــن بــه کار مــی گیــرد. ترکیبــی از ســادگی و 
ــال می شــد، در ایــن صــورت  ــی رئ ــم خیل پیچیدگــي. اگــر فیل
ــاد  ــات زی ــه جزیی ــت ب ــر از پرداخ ــود و اگ ــن نب ــر انیمیش دیگ
فاصلــه می گرفــت، ظاهــر انیمیشــن کامپیوتــری ســطح پایین 

را به خــود می گرفــت.
یــک  گــروه ســی نفــره طرح هــای ابتدایــی، ماکت هــا و 

ــق  ــی ســه بعدی مطاب ــه مدل های مجســمه های کاراکترهــا را ب
ــد. ــا اهــداف طراحــی تبدیــل کردن ب

در کل فیلــم، چهارصــد هــزار کــره مختلــف ابرهــا را می ســازند 
ــتفاده  ــره اس ــزار ک ــی از ۸5 ه ــان به تنهای ــاخت توف ــرای س و ب

 شــده اســت.
ــه، یــک  ــم طــراح صحن ــی در طــول فیل ــرای حضــور روح اِل ب
ــا در  ــرد ت ــاب ک ــن انتخ ــی روش ــی ارغوان ــن یعن ــگ نمادی رن
ــاد او  ــب را به ی ــود و مخاط ــر  ش ــمان ظاه ــا و آس ــان گل ه می

ــدازد. بیان
بــرای ســاخت کویــن، واحــد هنــری از قرقــاول وحشــی 
ــگ  ــای رنگارن ــه پره ــد ک ــتفاده کردن ــا اس ــای هیمالی کوه ه
به رنــگ ســبز بــراق، بنفــش، قرمــز و آبــی و یــک دم 
ــر  ــبیه پ ــی ش ــروزه ای و کاکل ــی فی ــت آب ــی رنگ، پوس مس

دارد. طــاووس 
سرپرســت های کاراکتــر و انیماتورها بــرای درآوردن شــخصیت 
ــد،  ســگ ها مدتــی را در یــک مرکــز نگهــداری ســگ گذراندن
ــگ های  ــار س ــد و رفت ــورت کردن ــناس مش ــک رفتارش ــا ی ب

خــود هــم را مطالعــه کردنــد.
»بــاال« را مــی تــوان انیمیشــنی سراســر از پیــام هــای اخاقــی 
و انســانی دانســت کــه گرچــه گاه خیلــی رو مطــرح مــی شــوند 
ولــی درنهایــت شــما را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. انیمیشــن 
ــراغ  ــپس س ــد و س ــی زن ــرف م ــالم ح ــی و س ــقی واقع از عش
ــد.  ــی رس ــتگاری م ــه رس ــی رود و ب ــا م ــراغ رویاه ــن س رفت
»بــاال« سرشــار از نمــاد و نشــانه اســت کــه اثــر را الیــه الیــه 
ــد. انیمیشــنی کــه بچــه هــا دوســتش  ــل تحلیــل مــی کن قاب
دارنــد و بــزرگان از آن درس مــی گیرنــد و همچنیــن پیــام های 

اخاقــی، اجتماعــی، فلســفی و عاشــقانه مــی دهــد.
مشــابه ایــن اثــر کمتــر ســاخته و بــه نمایــش درآمــده و اثــری 

اســت کــه حتــی چندبــار دیــدن آن لــذت بخــش اســت.
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انیمیشـن »مـن نفـرت انگیـز 2« بـه عنـوان پرفروش تریـن 
انیمیشـن سـال 2013 موفقیت زیادی کسـب کـرد و مهم ترین 
پیـام آن این اسـت که کانـون خانـواده و ایفای نقـش در خانواده 

می توانـد بهتریـن راه بـرای اصـاح بزهکاری باشـد. 
»من نفرت انگیـز 2« یک انیمیشـن آمریکایی و محصول سـال 
2013 اسـت. ایـن انیمیشـن کمدی کـه دنباله ای اسـت بر فیلم 
قبلـی محصـول سـال 2010،  یکـی از نامزدهای اسـکار سـال 

2014 بـود.
ــر عهــده پیــر کافیــن و کریــس  کارگردانــی هــر دو قســمت ب
رونــاد بــوده و فیلمنامــه هــر دو فیلــم هــم توســط ســینکو پــول 

و کــن دوریــو نوشــته شــد.
ایلومنیشــن انترتینمنت مســئولیت تهیه و یونیورســال اســتودیوز 

مســئولیت توزیع ایــن انیمیشــن را برعهده داشــتند.
اســتیو کارل، راســل بنــد و میرنــدا کازگــرو از جملــه گوینــدگان 
ــم در  ــن مجموعــه هســتند و نمایــش فیل شــخصیت هــای ای

ــکا از ســوم جــوالی 2013 شــروع شــد. آمری
ــی  ــر ان بی س ــا مدی ــد ت ــب ش ــن موج ــن انیمیش ــت ای موفقی
یونیورســال اعــام کنــد، قســم ســوم »مــن نفرت انگیــز« هــم 

ــود. ــاخته می ش ــال 2017 س ــا س ت
»مــن نفــرت انگیــز« بــه عنــوان قســمت اول ایــن انیمیشــن 
دو ســال پیشــتر بــا تکنیــک ســه بعــدی اکــران شــد و توجــه 
زیــادی را معطــوف خــود کــرد. در حالــی کــه شــخصیت اصلــی 
فیلــم اول مــن نفــرت انگیــز بــود، ایــن شــخصیت در فیلــم دوم 
دیگــر نفــرت انگیــز نیســت و همان شــخصیتی اســت کــه وارد 

ماجــرا مــی شــود تــا مشــکات را حــل کنــد.
 

قصه از کجا شروع شد؟
داسـتان این انیمیشـن از آنجا شـروع می شـود که آزمایشـگاهی 
مخفـی نزدیک قطب شـمال توسـط یـک سـفینه اسـرارآمیز با 

اسـتفاده از یـک آهنربـاي غول آسـا ربوده می شـود.
ســازمان ضدخافــکاري متوجــه مــي شــود کــه ایــن 
آزمایشــگاه یــک ترکیــب شــیمیایي جهــش یافتــه بــه 
نــام PX-41 داشــته کــه مــي توانــد موجــودات زنــده را بــه 
ــازمان  ــن س ــد. ای ــل کن ــم تبدی ــنده بي رح ــین هاي کش ماش
جنایــات و جرایــم مختلــف را ردیابــي و بــا آنهــا مبــارزه مي کنــد 
و از »گــرو« مــي خواهــد تــا اجــازه ندهــد ایــن مــاده شــیمیایي 

ــد. ــاک بیفت ــراد خطرن ــت اف ــه دس ب
مامور لوســي کــه کریســتن ویــگ شــخصیت او را بــازی کرده، 
نــزد گــرو )مــردی بــا پشــت خمیــده و دمــاغ دراز( مــي رود تــا از 
قــدرت تخریــب شــیطاني خــود بــراي فهمیــدن ایــن کــه چــه 

کســي پشــت ایــن جریــان اســت، اســتفاده کنــد. وقتــی گــرو 
نمــی پذیرد، لوســي بــا شــوک الکترونیکــي اش گــرو را بیهوش 
مــي کنــد و بعــد او را در صنــدوق عقــب ســفینه سوپرجاسوســي 

اش مــي انــدازد و بــا خــود مــي بــرد.
تــا قبــل از ماقــات بــا لوســي، گــرو یــک زندگــي کســالت بــار 
ــد  ــت او بع ــر از روزمرگــي را ســپري مــي کــرد. تنهــا فعالی و پ
از بازنشســتگي، چشــیدن طعــم مرباهــا و ژلــه هــاي مختلــف 
ــه  ــو ک ــر نفاری ــکارش دکت ــه هم ــده ک ــث ش ــن باع ــت. ای اس
صــداي راســل برانــد نقــش او را ارایــه مــی کنــد، اســتعفا دهد و 

ــدا کنــد. ــکار پی شــغل جدیــدي در یــک ســازمان خراب
گرو که اسـتیو کارل صداگذاری شـخصیت او را بـه عنوان نقش 
اصلـی داسـتان ایفـا می کنـد و حـاال پـدر سـه دختـر اسـت،  در 
پوشـش یـک دسـتفروش وارد بازار محلي مي شـود تـا عملیات 
جدیـد خـود را انجـام دهـد. لوسـي معتقد اسـت کـه فـرد مورد 
نظـر یکـي از مغـازه دارهاي ایـن بازار محلـي اسـت. مظنون ها 

عبارتند از یک آرایشـگر و یـک رسـتوران دار مکزیکي عضاني 
که بـه نظر گرو شـباهت زیادي به تبهـکاري به نـام »ال ماکو« 
دارد. از آنجـا کـه ال ماکـو مرده، گرو به این رسـتوران دار بیشـتر 

شـک مـي کند.
ابتــدا قــرار بــود آل پاچینــو در نقــش ادورادو، حــرف بزنــد امــا او 
در نهایــت فیلــم را تــرک کــرد و بنجامیــن بــرات بــا لهجــه ای 
التیــن کــه یــادآور لهجــه تونــي مونتانــای پاچینــو اســت، بــه 

جــای ایــن شــخصیت حــرف زد.
ماجرای مـرگ ال ماچو چنین اتفـاق افتاده: او پـس از اینکه خود 
را بـا مقـدار زیـادی تی ان تی بـه یک کوسـه بسـت و درون یک 
آتشفشـان فعـال پرید، مرد. گرو و لوسـی بـا همدیگرتصمیم می 
گیرند شـبانه بـه رسـتوران ادواردو بروند، اما تنهـا یک بطری که 

دسـتور مخصوص سالسـاال در آن بود پیـدا می کنند.
ــا وارد  ــت، ب ــم اس ــم فیل ــخصیت مه ــا ش ــدا تنه ــه ابت ــرو ک گ
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــی کن ــدا م ــب پی ــک رقی ــدن ادواردو ی ش
پســر ادواردو دل دختــر گــرو بــه نــام مارگــو را بــرده و در حالــي 
کــه گــرو نگــران دختــر بزرگــش اســت، مارگــو و خواهرانــش 
اگنــس و ادیــت نگــران پدرشــان هســتند و مــی خواهنــد بــرای 
او همســری پیــدا کننــد. امــا آنهــا تصادفــی لوســی را مــی بینند 
و بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه او جفــت مناســب گرو اســت.

گــرو و لوســی در مرحلــه بعــد صاحــب آرایشــگاه را زیــر نظــر 
ــه ادورادو مشــکوک اســت. ــد. امــا گــرو هنــوز ب مــی گیرن

ســازمان ضــد شــرارت ایــن تاجــر را دســتگیر مــی کنــد چــون 
ــون ســاز را در فروشــگاه او  ــاده دگرگ ــی از م ــک شیشــه خال ی
پیــدا کــرده اســت. پرونــده بســته مــی شــود . لوســی قرار اســت 
راهــی اســترالیا شــود. رفتــن لوســی باعــث مــی شــود دل گــرو 
بشــکند چــون او لوســی را دوســت دارد امــا شــجاعت نــدارد بــه 
لوســی بگوید. در همیــن حــال دخترانش را بــه مهمانــی ادورادو 
ــد کــه رســتوران دار  ــدا می کن ــرد و همانجــا مدارکــی پی مــی ب
مکزیکــی در واقــع ال ماچــو تبهــکار معــروف اســت و تصمیــم 
ــر از موجــودات وحشــی و دگرگــون شــده  دارد راکــت هایــی پ
را بــه شــهرهای بــزرگ بفرســتد. او پیشــنهاد فریبنــده ال ماچــو 
بــرای همــکاری را نمــی پذیــرد. ماچــو مــی گویــد بــا یکدیگــر 

من ِ نفرت انگیزی که نفرت انگیز نیست/ 
کانون خانواده نجات بخش است
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ــا  ــا را ب ــرو آنج ــا گ ــم، ام ــی کنی ــع م ــکاران را جم ــاره تبه دوب
دختــرش تــرک مــی کنــد.

لوسـی در پروازی که به سـمت اسـترالیا دارد در فکر گرو اسـت، 
بـه همیـن دلیل از هواپیمـا بیرون می پـرد و با گایدر به سـمت 
محـل مهمانی مـی رود و گیـر ال ماچو مـی افتد. دکتـر نفاریو به 
گـرو خبر می دهـد و گـرو و دخترانش و دکتر نفاریـو همراه تیمی 
از موجـوات دگرگـون شـده که بـه حالـت اول برگشـته اند، بر ال 

ماچـو غلبه مـی کنند .
ــه و  ــک کوس ــا ی ــی ب ــه راکت ــی را ب ــا لوس ــو قب ــا ال ماچ ام
مقــدار زیــادی تی ان تــی وصــل کــرده و دکمــه کنتــرل پرتــاب 
موشــک را هــم زده اســت. بــا کمــک گــرو لوســی به جــای این 
کــه داخــل آشتفشــان بیفتــد بــه داخــل اقیانــوس مــی پــرد و 

ــد. ــرو ازدواج می کن ــا گ ــرانجام ب س
ماجراهــای ایــن انیمیشــن همزمــان چنــد خــط اصلی داســتانی 
را دنبــال مــی کننــد، از یــک ســو نجــات جهــان و پیــدا کــردن 
ــاده دگرگون ســاز  ــه آزمایشــگاه ســازنده م ــرادی ک ــا اف ــرد ی ف
ــه گــرو  ــا عاق ــرا دارد ام ــد در اولویــت ق ــده ان px-41 را دزدی
ــه  ــه ب ــت ک ــدی اس ــوع بع ــم موض ــر ه ــه یکدیگ ــی ب و لوس

ــی رود. ــوازات آن پیــش م م

موفقیت در گیشه
»مـن نفرت انگیـز 2« با فروش سـریعش از همـان روزهای اول 
نشـان داد موفق بـه جلب توجه بسـیاری از مخاطبان خود شـده 
و منتقـدان و تحلیلگـران هـم روی خـوش زیـادی بـه این فیلم 

کـه بـا بودجه 76 میلیون دالری سـاخته شـد، نشـان دادند.
ــه  ــک ب ــا نزدی ــد ت ــق ش ــم، موف ــران فیل ــان اک ــان زم ــا پای ت

ــون دالر  ــمالی و 547 میلی ــکای ش ــون دالر در آمری 365 میلی
در ســایر نقــاط جهــان بلیــت بفروشــد و در نهایــت بــا فروشــی 
نزدیــک بــه 913 میلــون دالر، بــه عنــوان پنجمیــن انیمیشــن 
ــی«  ــرد آهن ــد از »م ــم بع ــن فیل ــد. ای ــناخته ش ــد ش پردرآم
ــم دوم  ــوان فیل ــه عن ــد، ب ــم 2013 ش ــن فیل ــه پردرآمدتری ک
ــان  ــوع در می ــد و در مجم ــناخته ش ــد ش ــر درآم ــال از نظ س
ــگاه بیســت و  ــینما در جای ــخ س ــای تاری ــن فیلم ه پرفروش تری

ــت. ــرار گرف ــد ق ــم پردرآم ششــمین فیل

تکنیک فیلم
دنیای سـه بعـدی »مـن نفرت انگیـز« و سـه بعدی بـودن فیلم 
توجه زیـادی را جلب کـرد و بـا گرافیکی پیشـرفته در عین حال 

موفق شـد تـا جنبـه فانتزی فیلـم را هم حفـظ کند.
 

نگاه منتقد
ــای  ــارزه دنی ــیرین قصــه مب ــدي و ش ــتان کم ــم داس ــن فیل ای
خیــر و شــر را بــاری دیگــر روایــت مــی کنــد. گــرو پــدر شــده 
ــاي تبهــکاري مــي شــود.  و همیــن باعــث دور شــدن او از دنی
تمرکــز فیلــم بــر روابــط خانوادگــی و تاثیــری کــه مــی توانــد 
بــر رفتــار افــراد بگــذارئ قابــل تحســین اســت. کانــون گــرم 
ــم  ــکار قســمت اول فیل ــواده نجات بخــش شــخصیت تبه خان
اســت و او حــاال ترجیــح مــی دهــد یــک پــدر خــوب و در آینــده 
همســری مهربــان باشــد. در حالــی کــه بســیاری از فیلــم هــای 
هالیــوود بــر فاکتورهایــی کــه بــه فروپاشــی کانــون و انســجام 
خانــواده مــی انجامــد، ایــن انیمیشــن راهــی معکــوس رفتــه و 
ــدان و نقــش  ــه فرزن راه حــل بســیاری از مشــکات را تعهــد ب

ــد. ــرو می دان ــخصیت گ ــدری ش پ
منتقــدان تماشــاي بازگشــت قهرمانــي کــه در فیلــم اول یــک 
ضدقهرمــان بــود، در نقشــی متفــاوت از شــخصیت اصلیــش را 
چنــدان نپذیرفتنــد و در واقــع فیلــم دوم را خنثــی کننده قســمت 
اول دانســتند. امــا از زاویــه دیگــر موقعیــت هــای جالبــی کــه 
ــه قــدري خــوب هســتند  ــد، ب ــه وجــود مــی آی ــم دوم ب در فیل
ــا او  ــد و موجــب مــی شــود ت کــه مخاطــب را جــذب مــی کن
ــه قســمت اول، از یــک داســتان شــاد و  ــدون فکــر کــردن ب ب

ــرد. ــذت بب ــان ل ــی درخش رنگ های
ــم وارد شــده از  ــه فیل ــم ب ــای دیگــری ه ــال نقده ــن ح ــا ای ب
ــه از  ــا ک ــت و کارگردان ه ــد اس ــم آن کن ــه ریت ــن ک ــه ای جمل
ــاد  ــا ایج ــد ب ــی کنن ــعی م ــتند س ــع هس ــوع مطل ــن موض ای
صحنــه هــای متفــاوت مخاطــب را دوبــاره بــه فیلــم بازگردانند 
و موجــوات زرد رنگــی کــه در همــه جــای فیلــم حضــور دارنــد 

ــر کــردن مخاطــب هســتند. ــرای درگی ــن وســیله ب بهتری
ــد  ــرده ان ــتقبال ک ــن، اس ــود در انیمیش ــز موج ــدان از طن منتق
ــتان  ــردن داس ــش ب ــت پی ــز در خدم ــن را نی ــیقی مت و موس

ــد.  ــته ان ــن دانس انیمیش
شــخصیت هــای ایــن فیلــم بــرای بچــه هــا باورپذیر هســتند و 
موجــودات زردرنــگ کــه بــه مینیــون معروف هســتند به شــدت 
دوســت داشــتنی هســتند و حتــی وقتــی توســط نیروهــای شــر 
تســخیر و بنفــش رنــگ مــی شــوند ایــن امیــد وجــود دارد کــه 
هرچــه ســریعتر بــه حالــت عــادی شــان برگردنــد. ایــن تغییر و 
تحــول و بازگشــت آنهــا بــه حالــت عــادی مــی توانــد ایــن پیام 
ــه مســیر  ــه راه برگشــت ب ــا داشــته باشــد ک ــرای بچــه ه را ب

خــوب و دوســت داشــتنی بــود برایشــان بــاز اســت.
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انیمیشــن »هواپیماهــا« محصولــی از دیســنی اســت که ســال 
پیــش روانــه ســینماهای جهــان شــد و بــا اینکــه نتوانســت در 
اســکار و نــزد منتقــدان حرفــه ای موفقیتــی کســب کنــد ولــی 

مخاطبــان عــادی بــه آن نمــره A دادنــد.    
فیلــم انیمیشــنی »هواپیماهــا« بــا وجود ایــن کــه محصولی از 
پیکســار نیســت، امــا داســتان آن بــا همــکاری پیکســار و جان 
الســتر رییــس انیمیشــن دیســنی کــه کارگــردان انیمیشــن 

ــود، نوشــته شــد. »ماشــین ها« ب
ــا عنــوان »هواپیماهــا: آتــش و  قســمت دوم ایــن انیمیشــن ب
نجات« تابســتان امســال بــه نمایــش درآمــد و میــان منتقدان 
بــا اســتقبال خیلــی بیشــتری نســبت بــه قســمت اول آن روبه 
رو شــد تــا جایــی کــه انتظــار مــی رود قســمت ســومی نیــز بر 

ایــن مجموعــه پررنــگ و لعــاب ســاخته شــود.
کارگــردان ایــن فیلــم کلــی هــال اســت و آن را بــر مبنــای 
داســتانی از جــان لســتر کــه بــا همــکاری خــودش – کلــی 

هــال – و جفــری هــاوارد نوشــته شــده بــود، ســاخت.
ــت 2013  ــاه اگوس ــه در م ــن ک ــن انیمیش ــمت اول ای قس
ــا بودجــه 50 میلیــون دالر  در آمریــکا بــه نمایــش درآمــد ب
ــا فروشــی 219 میلیــون دالری  ســاخته شــد و در نهایــت ب
در باکــس آفیــس جهانــی، از لحــاظ فــروش موفــق ظاهــر 
شــد. ســهم مخاطبــان آمریکایــی از ایــن بــازار 90 میلیــون 

ــود. دالر ب
ــن انیمیشــن »داســتی« )خاکــی( یــک  ــی ای شــخصیت اصل
ــوک در  ــن ک ــه دی ــت ک ــم پاش اس ــک س ــای کوچ هواپیم
نقــش او صحبــت کــرده اســت. اســکیپر بــا صــدای استیســی 
کیــچ و اســپارکی بــا صــدای دنــی مــان از دیگــر شــخصیت 

هــای اصلــی ایــن فیلــم هســتند.

قصه از کجا شروع شد؟
ایــن انیمیشــن بــه دنبــال اســتقبال از انیمیشــن »ماشــین ها« 
ــرده  ــق ک ــا خل ــای هواپیماه ــتانی اش را در دنی ــان داس جه

ــت. اس
ــد در  ــیا می توانن ــیاری از انیمیشــن ها اش ــه در بس ــی ک در حال
کنــار انســان هــا جــان داشــته باشــند )ماننــد دیــو و دلبــر( امــا 
ــک از  ــر ی ــت؛ ه ــای هواپیماهاس ــا، دنی ــن دنی ــن انیمش در ای
آنهــا شــخصیتی دارد و در دنیایــی کــه خیــر و شــر خیلــی در 
آن برجســته نشــده، خــط اصلــی داســتان بــر مبنــای تــاش 
»داســتی« بــرای قهرمانــی در مســابقات جهانــی شــکل مــی 

ــرد. گی
ــه  ــه در مزرع ــت ک ــمپاش اس ــای س ــک هواپیم ــتی ی داس
ذرت کار می کنــد و دوســت دارد عملیــات آکروباتیــک 
انجــام دهــد. آرزوی او شــرکت در مســابقه اســت هــر 
ــدی  ــی ج ــن آرزوی او را خیل ــتانش ای ــس و دوس ــد ریی چن

. نــد نمی گیر
ــکیپر،  ــام اس ــه ن ــه گیر ب ــی گوش ــاو جنگ ــای ن ــک هواپیم ی
ــا  ــد ت ــتی کمــک کن ــه داس ــد ب ــی توان ــه م کســی اســت ک
در رقابــت هــای اولیــه شــرکت در مســابقات نتیجــه بهتــری 

ــرد. ــی پذی ــا او نم ــرد ام بگی
ــی در  ــه جای ــا ک ــت از آنج ــن رقاب ــتی« در ای ــرکت »داس ش
میــان هواپیماهــای پرقــدرت نــدارد، موجــب تمســخر دیگران 
مــی شــود و او در نهایــت ششــم مــی شــود و نمــی توانــد بــه 
مرحلــه بعــد بــرود امــا روز بعــد معلــوم مــی شــود کــه یکــی از 
فینالیســت هــا تقلــب کــرده بــود و حــاال داســتی یکــی از پنج 

هواپیمــای شــرکت کننــده در مســابقات اســت.

ایــن تــاش اســکیپر را هــم قانــع مــی کنــد تــا مربی داســتی 
ــوزش  ــن حــال آم ــا ای ــاع می ترســد و ب شــود. داســتی از ارتف
هــای مربــی اش را جــدی مــی گیــرد. او حریفــی مغــرور بــه 
ــده مســابقات شــده و  ــام ریپســلینگر دارد کــه ســه دوره برن ن
طبــق همــه کلیشــه ها، داســتی را کــه یــک ســمپاش اســت، 

مســخره مــی کنــد.
در دور اول رقابــت هــا، داســتی آخــر مــی شــود. در دور بعــدی 
هــم او یکــی از رقبــا را از خطــر ســقوط نجــات مــی دهــد و به 

همیــن دلیــل بــاز آخــر مــی شــود.
در دور بعــدی رقابــت کــه هواپیماهــا دســته جمعــی بــه هنــد 
ــراز  ــن، از ف ــره زمی ــی از روی ک ــرواز جمع ــد )و در پ ــی رون م
ایــران هــم مــی گذرنــد( »ایشــانی« هواپیمایــی کــه داســتی 
عاشــقش شــده، بــه او توصیــه می کنــد در هیمالیــا در ارتفــاع 
پاییــن پــرواز کنــد و ریــل قطــار را دنبــال کنــد. داســتی مجبور 
مــی شــود از تونــل رد شــود و بــا وجــود اینکــه اندکــی آســیب 

ــود. ــال اول می ش ــا در نپ ــد، ام ــی بین م
ــداران  ــوس آرام اســت طرف ــور از اقیان ــد کــه عب ــه بع در مرحل

ــد و داســتی  ــن »داســتی« را خــراب مــی کنن ریپســلینگر آنت
گــم می شــود. در حالــی کــه ســوختش در حــال تمــام شــدن 
اســت، بــه طــور معجــزه آســایی نجــات پیــدا مــی کنــد و در 
ــود  ــه می ش ــا متوج ــد و آنج ــوخت گیری می کن ــاو س ــک ن ی
کــه اســکیپر همــان هواپیــکای جنگــی کــه قهرمــان 
ــی  ــی جنگ ــار در ماموریت ــک ب ــا ی ــت تنه ــی اش اس زندگ

ــود. ــرده ب ــرکت ک ش
او از فکــر ایــن ماجــرا در آب ســقوط مــی کنــد و آنقــدر آســیب 
دیــده کــه ممکــن اســت هرگــز نتوانــد پــرواز کنــد. او کــه بــه 
ضعــف مربــی اش پــی بــرده بــا قلبــی شکســته مــی خواهــد 
کنــار بکشــد امــا بــا حمایــت دوســتانش تعمیر مــی شــود و به 
مســابقه ادامــه مــی دهــد. کارشــکنی هــای ریپســلینگر ادامــه 
ــان  ــرد و قهرم ــی پ ــر م ــا داســتی ســرانجام از او باالت دارد، ام
ــروی  ــه نی ــکیپر ب ــا اس ــت او ب ــود. در نهای ــی ش ــابقات م مس
دریایــی ملحــق مــی شــوند. او همپــا بــا هواپیماهــای جنگــی 
در آســمان مانــور مــی دهــد و بــه آرزوی همیشــگی اش مــی 

رســد.

»هواپیماها« به دنیای سیاست آمدند/ عبور از ایران برای رسیدن به هند 
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دنیای سیاسی هواپیماها
ــت:  ــده اس ــاظ ش ــز لح ــروز نی ــای ام ــط دنی ــی رواب ــه نوع ــا ب ــن هواپیماه ــط بی در رواب
داســتی هواپیمایــی هنــدی را دوســت دارد و در جریان مســابقات بــه هواپیمــای بریتانیایی 
کمــک مــی کنــد. هواپیمــای مکزیکــی هــم از ایــن روابــط بــی نصیــب نیســت و وقتــی 
داســتی بــه شــدت آســیب دیــده هواپیماهــای مکزیکــی، کانادایــی، بریتانیایی و ســرانجام 
هنــدی بــه او کمــک مــی کننــد. آنهــا بــه دلیــل رفتــار دوســتانه ای کــه داســتی در طــول 

ــد. ــت می بینن ــن حمای ــته ای ــروز داده او را شایس ــا ب رقابت ه
البتــه نویســندگان قصــه از بررســی تاریخــی هــم غافــل نمی ماننــد و یــادآوری مــی کنند 
کــه اســکیپر در جنــگ جهانــی دوم رشــادت زیــادی کــرده و در برابــر ژاپنی هــا مقاومــت 
کــرده اســت. او بــرای حمایــت از دیگــر هواپیمــا هــا وارد جنگــی شــد کــه در نهایــت بــه 

خــودش نیــز آســیب زیــادی وارد کــرد.

منتقدان چه گفتند؟
جــدای از تاشــی کــه در ایــن انیمیشــن بــرای تعییــن جایــگاه آمریــکا در میــان دیگــر 
کشــورها مــی شــود، منتقــدان آن را تکــراری از انیمیشــن »ماشــین ها« نامیدنــد کــه تــازه 

بخــش هــای ســالم تــرش از آن جــدا شــده اســت.
ــران  ــی. از ســوی کارب ــه ای در ســایت آی.ام.دی ب ــن انیمیشــن 91 دقیق در هــر حــال ای

ــه دســت آورده اســت. ــاز 5.7 را از 10 ب ــه ســینما تنهــا امتی عاقــه منــد ب
»هواپیماهــا« نتوانســت در جلــب نظــر منتقــدان موفــق ظاهــر شــود و در ســایت منتقدان 
امتیــاز میانگیــن آن 4.6 بــود. بیشــتر منتقــدان ایــن انیمیشــن را مجموعــه ای از رنگ هــا، 
صداهــای احمقانــه و انیمیشــنی تخــت و یــک دســت نامیدنــد کــه مــی توانــد مخاطبــان 
جــوان را جــذب خــود کنــد و البتــه موجــب فــروش بــاالی اســباب بــازی هایــی کــه بــر 

مبنــای ایــن شــخصیت ها شــکل مــی گیرنــد، بشــود.
ــوده اســت.  ــگاه ایــن انیمیشــن در میــان مخاطبــان عــام درجــهA  ب ــا ایــن حــال جای ب
ــه نوعــی تکــرار آن  ــد  و ب ــا »ماشــین ها« مقایســه کردن ــدان هــم آن را ب برخــی از منتق
دانســتند. منتقــدان هالیــوود ریپورتــر و ورایتــی بــا نگاهــی منفــی بــه فیلــم نمــره دادنــد و 
منتقــد ســایت »د رپ« آن را متوســط ارزیابــی کــرد. بــا ایــن حــال ایــن انیمیشــن آنقــدر 

موفــق بــود کــه دیســنی بافاصلــه بــازی آن را نیــز روانــه بــازار کــرد.

پاسخی برای مخاطبان کم سن دیسنی  
ــمان-  ــه آس ــر- در پهن ــری زیبات ــای بص ــش جلوه ه ــوان از نمای ــی ت ــال نم ــن ح ــا ای ب
ــم  ــی فیل ــن انیمیشــن را کپ ــز ای ــدان نی ــی از منتق ــت. برخ ــده گرف گذشــت و آن را نادی
»توربــو« دانســته انــد. داســتی هــم عاشــق ســرعت اســت و بــا دو مشــکل روبه رو اســت: 
ــاع می ترســد. ــن ســاخته نشــده و دیگــر آن کــه از ارتف ــرای ســریع رفت یکــی آن کــه ب

ایــن انیمشــن بــا الگوهایــی که بــرای فیلــم هــای خانوادگــی وجــود دارد، ســعی مــی کند 
بــه مخاطبــان کــم ســن و ســال خــود یــادآوری کنــد کــه هــر رویایــی مــی توانــد بــه 
واقعیــت برســد و مــی تــوان مرحلــه بــه مرحلــه جلــو رفــت، فقــط بایــد صداقت خــودت را 

ثابــت کنــی و هــر مرحلــه یــک گام جلوتــر بــروی.
ضــرب آهنــگ ســریع فیلــم و ایــن کــه جایــی بــرای شــخصیت پــردازی باقی نمی گــذارد 
ــود دارد  ــز وج ــی نی ــد ســوال های ــر چن ــی آن شــمرده شــده اســت. ه ــاط منف ــز از نق نی
ــود و  ــد نمی ش ــی تولی ــد و غذای ــی ندارن ــا جای ــه آدم ه ــی ک ــه: در دنیای ــن ک ــه ای از جمل

مزرعــه ای وجــود نــدارد، ضــرورت وجــود هواپیمــای ســم پــاش چیســت؟
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ــش و در  ــال پی ــی س ــته ژاپن ــتاد برجس ــی اس ــو میازاک هایائ
آســتانه 75 ســالگی اعــام کــرد »بــاد مــی وزد« آخریــن اثــر 
ــزد  ــال نام ــان س ــه هم ــی ک ــود؛ فیلم ــد ب ــن او خواه انیمیش
دریافــت اســکار شــد و هــر چنــد ایــن رقابــت را بــه »یــخ زده« 
ــش کــم  ــزی از ارزش های ــی چی ــن ناکام ــا ای ــرد، ام ــذار ک واگ

ــرد.   نک
ــو میازاکــی  ــم انیمیشــن هایائ ــن فیل ــی وزد« یازدهمی ــاد م »ب
دربــاره زندگــی پســری بــه نــام جیــرو هوریکوشــی اســت کــه 
ــا  ــاخت هواپیم ــی س ــش یعن ــای بزرگ ــود روی ــی ش ــق م موف
ــن  ــی از معتبرتری ــوان یک ــه عن ــش را ب ــد و نام ــی کن را عمل

ــد. ــت کن ــا ثب ــان و طراحــان هواپیم مخترع
ــا بودجــه 30  ــاد مــی وزد« کــه ب ــه ای »ب انیمیشــن 126 دقیق
ــه نمایــش  ــون دالری ســاخته شــد، 20 جــوالی 2013 ب میلی
ــران  ــون دالر در اک ــه 135 میلی ــک ب ــت نزدی ــد و در نهای درآم
داخلــی و خارجــی فــروش کــرد. فــروش 113 میلیــون دالری 
ــم ســال  ــه پرفروش تریــن فیل ایــن انیمیشــن در ژاپــن آن را ب

ــدل کــرد. ژاپــن ب
داســتان از زمــان جنــگ جهانــی اول و حــدود ســال های 
ــا  ــد کــه ب ــر می کن 1914 شــروع مــی شــود و ژاپنــی را تصوی
امــروز تفــاوت زیــادی دارد. بایــای طبیعــی، رکــود اقتصــادی 
و بیــکاری زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر خــود دارنــد و ژاپــن 

ــی امــروزی نشــده اســت. ــای صنعت ــوز وارد دنی هن
ــام از تاتســو  ــه همیــن ن ــر اســاس رمانــی ب ــاد مــی وزد« ب »ب
هــوری نویســنده، شــاعر و مترجــم قــرن بیســتم ژاپــن شــکل 
گرفــت. او نــام کتابــش را از ژان پــل والــری، شــاعر فرانســوی 

گرفتــه اســت: بــاد مــی وزد، مــا بایــد زندگــی را بیازماییــم ...
فیلمنامــه ایــن فیلــم نوشــته خــود میازاکــی کارگــردان 

اســت. ژاپنــی  صاحب نــام 
ایــن انیمیشــن ترکیبــی از تــراژدی بــا رئالیســم جادویی اســت 
ــرح  ــت؛ ش ــرده اس ــب ک ــم ترکی ــا ه ــخ و آرزو را ب ــه تاری ک
زندگــی مــردی کــه آرزو و رویایــش ســاخت هواپیماســت، امــا 
هواپیمایــی مــی ســازد کــه در جنــگ ژاپــن در طــول جنــگ 
ــیعی از  ــتار وس ــب کش ــد و موج ــی آی ــه کار م ــی دوم ب جهان

ــر مــی شــود. ــرل هارب ــه در پ جمل
ــا همــه بزرگــی  ــد کــه ب ــم  ایــن موضــوع را طــرح می کن فیل
ــا  ــن آرزوه ــود، ای ــاب نش ــت انتخ ــدف درس ــر ه ــا، اگ رویاه
ــاده و  ــتان س ــا داس ــم ب ــد. فیل ــی مانن ــاکام م ــه ن ــتند ک هس
ــواده، علــم و دانــش  ــه خان سرراســت خــود پشــتکار، عشــق ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــن را ب ــه میه ــق ب و عش

میازاکی استادی برای همیشه
هایائــو میازاکی از حدود 30 ســال پیش ســاختن انیمیشــن های 
بلنــد را شــروع  کــرد و در ســاخت انیمیشــن هایش از نظــر فــرم 
و محتــوا، چنــان ســبک مشــخص و تثبیــت شــده ای را ارایــه 
کــرد کــه بــه عنــوان یکــی از کارگــردان هــای مولــف و بزرگ 

زنــده دنیــا شــناخته می شــود.
ایــن اولیــن اثــر میازاکــی نیســت کــه دیــدگاه ضــد جنــگ او 
را نشــان مــی دهــد و او بیشــتر مواقــع جنــگ جهانــی و آثــار و 
تبعــات منفــی اش را بــه شــکل هــای مختلــف در پــس زمینــه 

داســتان هایــش داشــته اســت.
او در ســال 1997، پــس از ســاخت فیلــم »پرنســس 
مونونوکــه« کــه از موفق تریــن انیمیشــن های آن زمــان 
بــود، مدتــی از کارگردانــی کنــاره گرفت تــا راه اســتعدادهای 
جوان تــر را ســد نکنــد، امــا ســال 2001 دوبــاره بــه عرصــه 
ــورد  ــباح« رک ــهر اش ــم »ش ــا فیل ــت و ب ــی بازگش کارگردان
ــه  ــان را ب ــای انیمیشــن در ســطح جه ــترین فیلم ه پرفروش
خــود اختصــاص داد و جایــزه خــرس طایــی ســال 2002 و 

ــرد. ــود ک ــکار 2003 را از آن خ اس

 طرح موضوعی مناقشه برانگیز
»بــاد مــی وزد« برداشــتی داســتانی از زندگــی جیــرو 
ــه  ــت در دوبل ــوردون لوی ــوزف گ ــدای ج ــا ص ــی )ب هوریکوش
ــه  ــت ک ــم اس ــن فیل ــوع ای ــی موض ــت. جوان ــی( اس انگلیس
همــه عشــقش را هواپیماهــا و جنگنده هــای هوایــی تشــکیل 
می دهنــد. انتخــاب ایــن موضــوع و شــخصیتی کــه بــه عنــوان 
یکــی از بزرگتریــن مهندســان هــوا و فضــا، موفــق بــه ســاخت 
ــاک  ــا خ ــر را ب ــرل هارب ــدر پ ــه بن ــود ک ــی ش ــده ای م جنگن
یکســان مــی کنــد، بــرای فــرد صلــح طلــب و جنــگ ســتیزی 
مثــل میازاکــی موضــوع عجیبــی بــود و بــه همیــن دلیــل بــا 
نمایــش اولیــه ایــن فیلــم بــه ویــژه در ژاپــن او بــا انتقــاد جدی 

ــد. ــه رو ش ــدان روب منتق
منتقــدان میازاکــی از هــر دو گــروه چــپ و راســت ژاپــن بودند؛ 
چپــی هــا ناراحــت بودنــد کــه چهــره انســانی خــاق موضــوع 
ــده و  ــی ش ــی معرف ــتاوردهایش منف ــه و دس ــرار گرفت ــم ق فیل

راســتی هــا بــا دفــاع از ناسیونالیســم، احســاس می کردنــد بــار 
دیگــر و ایــن بــار از ســوی یــک خــودی بــرای جنــگ آفرینــی 

ــد. ــوال می رون ــر س زی
امــا میازاکــی بــا ســاخت ایــن فیلــم قصــد داشــت 
ــی  ــش نظام ــرای افزای ــان ب ــن و جه ــروز ژاپ سیاســت های ام

گــری را زیــر ســوال ببــرد.
خــود او گفتــه جملــه ای از هوریکوشــی کــه مــی گویــد: »همه 
کاری کــه مــی خواســت انجــام دهــد، ســاخت چیزهــای زیبــا 
ــت و  ــده اس ــوژه ش ــن س ــاب ای ــی انتخ ــل اصل ــوده« عام ب
ــرای  ــه ب ــرده ک ــر ک ــردی از خودگذشــته را تصوی ــع ف او درواق
عملــی شــدن رویاهایــش زندگــی کــرده، امــا ایــن رویاهــا در 
واقــع جنونــی بــوده کــه بایــد افشایشــان کــرد. وقتــی جنــگ، 
زلزلــه، قحطــی، آتــش ســوزی، خفقــان حکومتــی و اجتماعــی 
ــا  ــا روی ــد، آی ــی آورن ــوم م ــی هج ــر زندگ ــم ب ــر ه ــت س پش

ــد؟ ــا باش ــط روی ــد فق می توان

قصه از کجا شروع می شود
کودکــی هوریکوشــی )1903 تــا 19۸2( در دوره جنــگ 
ــمان  ــرواز در آس ــز پ ــی ج ــذرد و او آرزوی ــی اول می گ جهان

آرزوی رنگینی که به جنگ ختم شد/ »بادی که می وزد« در تقبیح نظامی گری
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ــی  ــای ایتالیای ــراح هواپیم ــک ط ــیر ی ــن مس ــدارد. در ای ن
ــه  ــه گرچ ــت ک ــتادی اس ــی، اس ــی کاپرون ــام جیان ــه ن ب
ــو  ــه جل ــا او را ب ــد، ام ــدا می کن ــه تصــورات او راه پی ــا ب تنه
ــا  ــد: هواپیماه ــی می گوی ــت. کاپرون ــوق اوس ــرد و مش می ب
ــا  ــتند، آنه ــول درآوردن نیس ــا پ ــدن و ی ــرای جنگی ــط ب فق

ــتند. ــا هس ــی زیب رویاهای
ــی رود  ــو م ــه توکی ــذارد ب ــی گ ــه م ــی ک ــه جوان ــا ب ــرو پ جی
ــن  ــد. او در طــول ای ــل کن ــا در رشــته هواپیماســازی تحصی ت
ســفر و در ســال 1923 بــا زلزلــه کانتــو روبــه رو مــی شــود و در 
جریــان ایــن بحــران دختــر جوانــی را ماقــات مــی کنــد کــه 
در زندگــی اش یــک نقطــه عطــف اســت. بعــد از مدتــی بــی 
خبــری و گــم کــردن یکدیگــر، آنهــا دوبــاره بــه هــم می رســند 
ــت و  ــار اس ــو بیم ــا ناهوک ــد ام ــی کنن ــد ازدواج م ــی بع و کم

ــدارد. ــرای زندگــی ن ــادی ب زمــان زی
ــد  ــم »میتسوبیشــی« کار مــی کن ــی عظی ــرای کمپان ــرو ب جی
ــن  ــای ممک ــن هواپیماه ــه بهتری ــت ک ــن اس ــش ای و هدف
ــت  ــه در خدم ــت ک ــی اس ــدس جوان ــاال مهن ــازد. او ح را بس
فاشیســم ژاپنــی آن هــم در آســتانه جنــگ جهانــی قــرار گرفته 
ــل  ــب افکــن، عام ــای بم ــون هواپیم ــراع کشــنده ای چ و اخت
ــده  ــای جنگن ــود. او دو هواپیم ــا می ش ــم روی ــدن در عال مان
ــی  ــه عامل ــه ب ــد ک ــی کن ــی م ــرو را طراح ای 5 ام و ای6ام زی
در دســت امپراتــوری فاشیســتی ژاپــن در طــول جنــگ جهانی 

ــوند. ــی ش ــدل م دوم ب
ــا  ــا برپ ــن هواپیماه ــتفاده از ای ــر اس ــه در اث ــی ک ــان آتش توف
می شــود، یکــی از ســکانس هــای مانــدگار ایــن فیلــم اســت. 
هــدف او ایــن نیســت کــه ســاح یــا دســتگاهی بــرای جنــگ 
ــد،  ــد کن ــص تولی ــی نق ــیله ای ب ــد وس ــی خواه ــازد؛ او م بس
امــا دیگــران چیــزی را کــه بــرای جیــرو یــک نهایــت اســت، 
ــتفاده  ــیوه ای ناپســند اس ــه ش ــد و از آن ب ــی گیرن ــار م در اختی

می کننــد.

یک انیمیشن تاثیرگذار
بــا ایــن حــال انیمیشــن بــودن ایــن فیلــم بــه معنــی مناســب 
ــرای کــودکان نیســت و گرچــه از نظــر محتوایــی  ــودن آن ب ب
ــم  ــن فیل ــا در ای ــدارد، ام ــودکان ن ــرای ک ــکلی ب ــچ مش هی
ــای  ــه ه ــا قطع ــتنی ی ــت داش ــخنگوی دوس ــات س از حیوان
ــون  ــرای افس ــی ب ــع فیلم ــت و در واق ــری نیس ــیقی خب موس

ــت. ــغ ترهاس ــردن بال ک
ــده؛  ــق ش ــتی خل ــی دس ــبک نقاش ــه س ــن ب ــن انیمیش ای

ــن  ــت انیمیش ــت در صنع ــدت هاس ــد م ــر چن ــه ه ــی ک روش
بــه فراموشــی ســپرده شــده امــا یــادآور ایــن اســت کــه وقتــی 
یــک اســتاد ایــن روش را بــه کار ببــرد،  چقــدر می توانــد 
تاثیرگــذار باشــد. پــس زمینــه هــای ایــن فیلــم ماننــد نقاشــی 
ــا شــده در خدمــت  ــات آنه ــر جزیی ــژه ب ــی کــه توجــه وی های
تاثیــر بصــری فیلــم هســتند و شــخصیت هــا اســتادانه و بدون 

ــد. ــن اشــکالی ترســیم شــده ان کوچکتری
ــه  ــاال ب ــز احتم ــان نی ــود نوجوان ــی ش ــب م ــا موج ــا اینه ام
انــدازه پــدر و مادرشــان از دیــدن تصاویــر حیــرت انگیــزی کــه 
ــه  ــا اســتفاده از ســبک قدیمــی اش خلــق کــرده، ب میازاکــی ب

ــد. وجــد بیاین
 

یک موفقیت جهانی
ــد در  ــورک هــر چن ــم نیوی ســال پیــش انجمــن منتقــدان فیل
بســیاری از انتخــاب هایــش بــه عنــوان بهتریــن هــای ســال 
ــر  ــا ه ــت، ام ــق نداش ــدان تواف ــی منتق ــن مل ــا انجم 2013 ب
ــو میازاکــی  ــاد مــی وزد« ســاخته هایائ ــد »ب دو گــروه پذیرفتن

ــم انیمیشــن ســال اســت. ژاپنــی بهتریــن فیل
ایــن فیلــم کــه نامــزد اســکار بهتریــن انیمیشــن بلنــد ســال 

2014 شــد، نامــزد گلــدن گلــوب بهترین فیلــم خارجــی همان 
ســال را کســب کــرد و از نامزدهــای شــیر طایــی ونیــز بــود و 

بهتریــن انیمیشــن ســال ژاپــن شــناخته شــد.
ــن  ــزه بهتری ــی وزد« جای ــاد م ــرای »ب ــی ب ــو میازاک هایائ
فیلــم انیمیشــن را از جشــنواره ســینمایی تورنتــو نیــز 

ــرد. ــت ک دریاف
 

نقطه پایانی بر یک عمر خالقیت
ــی آن را  ــود میازاک ــه خ ــی ک ــازی ژیبل ــی فیلمس کمپان
بنیــاد نهــاده در جشــنواره فیلــم ونیــز ســال پیــش و 
ــم او،  ــن فیل ــوان آخری ــه عن ــن انیمیشــن ب ــش ای ــا نمای ب
ــه از  ــود ک ــد ب ــی خواه ــن فیلم ــن آخری ــرد ای ــام ک اع
ــره ای مــی شــود.  ــرده هــای نق ــردان راهــی پ ــن کارگ ای
ــا،  ــائو تاکاهات ــا ایس ــه کار ب ــج ده ــول پن ــی در ط میازاک

ــرد. ــاد ک ــی را ایج ــتودیو ژیبل اس
ــزد  ــار نام ــه ب ــون س ــه تاکن ــازی ک ــین س ــتاد انیمش ــن اس ای
ــه  اســکار شــده و در ســال 2011 آن را دریافــت کــرده، از جمل
چهــره هــای بیــن المللــی اســت کــه امســال بــه عنــوان عضو 

بــه آکادمــی اســکار دعــوت شــد. 
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انیمیشــن »ارنســت و سلســتین« یــک پیــام روشــن دارد: 
دوســتی. ولــی در دنیایــی کــه موش هــا و خرس هــا در دو 
ــه  ــی ک ــد و در حال ــی می کنن ــوازی زندگ ــاوت و م ــان متف جه
ــتی  ــوند دوس ــی ش ــوب م ــا محس ــذای خرس ه ــا غ موش ه
یــک مــوش کوچــک و یــک خــرس بــزرگ بــه ایــن 

نیســت.  ســادگی ها 
ــبرد  ــرای پیش ــروزی ب ــای ام ــی از راه ه ــن یک ــاخت انیمیش س
ــواده  ــان و خان ــودکان، نوجوان ــان ک ــی در می ــداف فرهنگ اه
ــد  ــی کردن ــعی م ــروز س ــد دی ــر چن ــن ها ه ــت. انیمیش هاس
جــذاب و مهربــان باشــند امــا امــروز پرانــرژی و گاه حتی خشــن 
هســتند، امــا از نظــر محتــوا، بیشــتر آنهــا به نوعــی بیــان کننده 
نظریه هــای غالــب در زمینــه قــدرت هســتند بــه همیــن دلیــل 
شــناخت آنهــا، نقــاط قــوت و ضعــف و در عیــن حــال بررســی 
ــه  ــد ب ــی توان ــا، م ــام آنه ــتانی و پی ــوع داس ــبک کار، موض س
ــان  ــدرت در جه ــای ق ــبرد نظریه ه ــای پیش ــناخت روش ه ش
ــا  ــد ت ــن کــه کمــک مــی کن ــل ای ــد؛ حداق ــروز کمــک کن ام
مخاطبانــی آســان پذیــر و ســهل الوصــول نباشــیم و از ابزارهای 

ــم. امــروز در روش هــای خــود بهــره ببری
انیمیشــن فرانســوی »ارنســت و سلســتین« کــه یکــی از 
انیمیشــن هــای خارجــی راه یافتــه بــه اســکار ســال 2014 بود، 
ــد  ــر چن ــرده و ه ــان کســب ک ــادی در جه ــای زی ــت ه موفقی
موفــق بــه کســب اســکار نشــد و ایــن رقابــت را بــه »یــخ زده« 
ــای  ــی از فیلم ه ــوان یک ــه عن ــا ب ــرد، ام ــذار ک ــی واگ آمریکای
بخــش رقابــت اصلــی فســتیوال جهانــی فیلــم انیمیشــن جهان 
ــال 2013 انتخــاب  ــرب در س ــتیوال انیمافســت زاگ ــی فس یعن

شــد و فیلــم افتتاحیــه ایــن بخــش بــود.
ــت  ــه ثاب ــت ک ــی اس ــی از آن محصوالت ــن یک ــن انیمیش ای
ــن  ــد انیمیش ــه می توان ــت ک ــار نیس ــط پیکس ــد فق ــی کن م
ــار  ــه و کن ــه در گوش ــازد بلک ــاوت بس ــذار و متف ــای تاثیرگ ه
جهــان هنــوز هســتند اســتودیوهایی کــه بــا بودجــه کــم و بــا 
ــال و  ــار و جنج ــن از ج ــره گرفت ــدون به ــاده، ب ــوژی س تکنول
ــدی و  ــی و اســتفاده از شــیوه های ســه بع ســتاره هــای میلیون
غیــره، بــاز هــم می تواننــد انیمیشــنی بســازندکه تاییــد منتقدان 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــاگران را ب و تماش
ــینما  ــود س ــراز وج ــا اب ــتین« دقیق ــت و سلس ــن »ارنس انیمیش
ــرده  ــاش ک ــا ت ــوی ه ــت. فرانس ــر آمریکاس ــه در براب فرانس
ــری خودشــان در  ــای هن ــی ه ــن انیمیشــن از توانای ــا ای ــد ب ان

برابــر قــدرت بــازار و توانایــی هــای 
ــد و در  ــاع کنن ــوود دف ــی هالی تکنولوژیک

ــد. ــوده ان ــم ب ــق ه ــه موف ــن زمین ای
آنهــا بــار دیگــر بــر آوانــگارد بــودن 
خودشــان پافشــاری کــرده انــد و بــا 
انیمیشــنی کــه از نظــر فنــی بســیار 
هنرمندانــه اســت، موضوعــی ســاده را 
ــای  ــه ج ــه دارد، ب ــتی تکی ــر دوس ــه ب ک
هالیــوودی  پرحادثــه  موضوع هــای 
انتخــاب کــرده انــد؛ موضوعــی کــه 
مســتقیم از دل کتــاب هــای کــودک 
فرانســوی کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم 
ــه  در فرانســه منتشــر شــده، شــکل گرفت

نــه ایــن کــه حاصــل تــاش گروهــی نظریــه پــرداز و فیلمنامه 
ــازار فــروش شــکل گرفتــه  ــه ب ــا توجــه ب نویــس باشــد کــه ب

اســت.
ــه  ــوان یافــت کــه ب ــر اســتودیویی را مــی ت امــروز دیگــر کمت
دنبــال خلق ابتــکار در ســاخت انیمیشــن هــای دو بعدی باشــد، 
امــا بــه نظــر مــی رســد در فرانســه هنــوز ایــن جســارت وجــود 
دارد و »ارنســت و سلســتین« یکــی از نمونــه هــای آن اســت.

 
موفقیت جهانی

ــن  ــرای بهتری ــکار ب ــزدی در اس ــز نام ــه ج ــن ب ــن انیمیش ای
ــزه  ــن جای ــزرگ تری ــی«) ب ــزه »ان ــزد 6 جای ــن، نام انیمیش
تخصصــی انیمیشــن( شــد. در شــصت و پنجمین دور جشــنواره 
ــی  ــم کــن هــم در یکــی از بخش هــای جنب ــی فیل ــن الملل بی
روی پــرده رفــت و نامــزد ســه جایــزه شــد کــه یکــی از آنهــا را 
از آن خــود کــرد. بــه عنــوان بهتریــن انیمیشــن ســال فرانســه و 

ــه دســت آورد. ــزه ســزار را ب ــک انتخــاب شــد و جای بلژی
ــه  ــا از جمل ــه م ــورهای منطق ــای کش ــنواره ه ــور در جش حض
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم دبــی و برگزیــده شــدن بــه عنوان 
فیلــم منتخــب تماشــاگران هــم از جملــه افتخــارات دیگــر این 

فیلــم اســت.
ــگ  ــو و هن ــم تورنت ــی فیل ــنواره بین الملل ــم در جش ــن فیل ای

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــم ش ــگ ه کن
ــر،  ــتفان آبیئ ــی اس ــه کارگردان ــه ای ب ــن ۸0 دقیق ــن انیمیش ای
وینســفت پاتــار و بنجامیــن رنــر، محصــول فرانســه، بلژیــک و 

ــت. ــورگ اس لوکزامب
ــاس از  ــا اقتب ــه ب ــت ک ــاک اس ــل پن ــه دنی ــنده فیلمنام نویس
نوشــته هــای گابریلــه وینســنت، قصــه فیلــم را نوشــته اســت.

ــه فرمــول  ــخ بلژیکــی را ب ــز تل ــی چاشــنی طن گــروه کارگردان
فیلــم اضافــه کرده انــد، امــا فضــای دو بعــدی و موســیقی آرام، 

حــال و هــوای دیگــری بــه فیلــم داده انــد.
در نســخه انگلیســی آن فارســت ویتاکــر و مکنــزی فــوی در دو 
ــی کــه در نســخه اصلــی  ــد در حال نقــش اصلــی حــرف زده ان
)فرانســوی( لمبــرت ویلســون در نقش ارنســت و پائولیــن برونر 
ــه  ــم در فوری ــد. فیل ــرده ان ــش سلســتین صداپیشــگی ک در نق

2014 در آمریــکا بــه نمایــش درآمــد.

قصه از کجا شروع می شود؟
قصــه از دشــمنی شــروع می شــود. در دو جهــان مــوازی یکــی 
روی زمیــن کــه مــکان زندگــی خــرس هاســت و دیگــری زیــر 
ــغول  ــت و آنها،مش ــا اس ــوش ه ــی م ــل زندگ ــه مح ــن ک زمی
زندگــی روزانــه خــود هســتند. مــوش هــا دارنــد خریــد 
می کننــد، ســوار آسانســور می شــوند و تاکســی می گیرنــد 
و یکــی از آنهــا، یــک مــوش کوچــک بــه نــام سلســتین هــم 
ــاله  ــر مس ــروز او ب ــد. درس ام ــه درس می خوان ــم خان در یتی
دشــمنی خــرس هــا بــا مــوش هــا تکیــه دارد و ایــن کــه موش 

یــک لقمــه چــپ خــرس محســوب مــی شــود.

موش و خرس دست دوستی می دهند/ 
»ارنست و سلستین« با رنگ و بوی شرقی
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ــد و شــخصیت هــای  در ایــن انیمیشــن انســان ها جایــی ندارن
ــد. ــا را خــرس هــا و مــوش هــا تشــکیل می دهن دو دنی

ــرس  ــوش و خ ــمنی م ــتان دش ــه داس ــتین شــک دارد ک سلس
ــور  ــه عاشــق نقاشــی اســت، مجب ــا درســت باشــد. او ک کام
اســت دنــدان پزشــکی بخوانــد و بــرای ایــن کار بایــد بــه باالی 
ــا را از  ــاده خرس ه ــای افت ــدان ه ــد دن ــا بتوان ــرود ت ــن ب زمی
زیــر بالــش هایشــان جمــع کنــد. او دنــدان یــک بچــه خــرس 
ــوند و او در  ــی ش ــه م ــواده متوج ــای خان ــا اعض ــی دزدد ام را م
حیــن فــرار از پنجــره خانــه درون یــک ســطل زبالــه مــی افتــد 

ــی شــود. ــی م و زندان
ــمش  ــه اس ــنه ک ــکار و گرس ــرس بی ــک خ ــد ی ــح روز بع صب
ــد و می خواهــد او را  ــی کن ــدا م ارنســت اســت، سلســتین را پی
ــا او را  ــد ارنســت را مجــاب کنــد ت بخــورد. سلســتین مــی توان

ــت: ــت اس ــتدالل او سرراس ــورد. اس نخ
ــی  ــیرت م ــن س ــل م ــی مث ــوردن موش ــی خ ــی کن ــر م »فک
کنــه؟ مــن فقــط پوســت و اســتخونم و اینکــه بــرا ســامتیت 
بــده کــه چیــزی رو از تــو ســطل زبالــه پیــدا کنــی و بخــوری. 
تــو کــه بــاور نمــی کنــی چقــدر بیمــاری تــو ایــن چیــزا هســت 
مثــل آنفوالنزا، تیفــوس، وبا، بیماری هــای کبــدی و... می خوایی 

هــر چــی بیمــاری اینجاســت رو بگیــری؟!«
ــه ارنســت نشــان  ــر از غــذا را ب ــاری پ در عــوض سلســتین انب

مــی دهــد.
ــت  ــردد و ماموری ــا بازمی گ ــوش ه ــان م ــه جه ــتین ب سلس
ــرود و  ــا ب ــان خرس ه ــه جه ــاره ب ــه دوب ــد ک ــی کن ــدا م پی
دندان هــای بیشــتری جمــع کنــد. ایــن بــار او متوجــه دســتگیر 
ــا از دســت  ــد ت ــه او کمــک می کن شــدن ارنســت می شــود و ب
پلیــس فــرار کنــد. ارنســت هــم در مقابــل بــه او کمــک مــی 
کنــد تــا دنــدان هــای مغــازه دنــدان فروشــی را بــدزدد و آن هــا 
را بــه جهــان موش هــا ببــرد. اینجاســت کــه موش هــا متوجــه 
ــت  ــس ارنس ــای پلی ــوند و موش ه ــی ش ــت م ــور ارنس حض
و سلســتین را دنبــال می کننــد و در حــال فــرار در جهــان 
ــوند. ــی ش ــب م ــس تعقی ــای پلی ــط خرس ه ــا توس خرس ه

در پایــان داســتان ارنســت و سلســتین توســط پلیــس دســتگیر 
ــی  ــتین را م ــای سلس ــت ج ــوند. از ارنس ــی ش ــم دور م و از ه
پرســند و از سلســتین جــای ارنســت را امــا هیــچ یــک بــه دلیل 
ــه  ــد جــای همدیگــر را ب ــدا کرده ان ــه هــم پی ــه ای کــه ب عاق
ــط  ــتین توس ــت سلس ــد. در نهای ــی دهن ــان نم ــا نش پلیس ه
ــوند.  ــتگیر می ش ــا دس ــط موش ه ــت توس ــا و ارنس ــرس ه خ
سلســتین و ارنســت در دادگاه از خــود دفــاع مــی کننــد. وقتــی 
ســاختمان دادگاه هــا در دو جهــان )جهــان خرس هــا – جهــان 
ــتین و  ــر از سلس ــه غی ــه ب ــد هم ــی گیرن ــش م ــا( آت موش ه
ارنســت دادگاه هــا را بــدون کمــک بــه قاضــی هــا تــرک مــی 
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ــرس  ــی و خ ــوش قاض ــوند م ــی ش ــق م ــن دو موف ــد. ای کنن
قاضــی را نجــات دهنــد و ثابــت کننــد کــه شایســتگی توجــه 

ــد. ــژه ای را دارن وی
زندگــی در ایــن دو دنیــا مثــل دنیــای انســان هاســت. بعضــی 
ــه، بعضــی  ــاف هســتند: مثــل آمــوزگار یتیــم خان هــا منفــی ب
ــص و  ــی حری ــتین و برخ ــل سلس ــد مث ــری دارن ــه هن روحی
ــا  ــای خرس ه ــواده ای در دنی ــل خان ــتند مث ــت هس پول پرس
کــه پــدر در مغــازه اش شــیرینی مــی فروشــد تــا دنــدان هــای 
بچــه هــا خــراب شــود و مــادر خانــواده بــه آنهایــی کــه دنــدان 

ــی فروشــد. ــدان م ــد، دن ــود را از دســت داده ان خ
سلســتین و ارنســت هــم بــه نوعــی تحــت تاثیــر همیــن فشــار 
ــا نمیخــوان مــن  ــد: »اون زندگــی هســتند. سلســتین مــی گوی
ــدون پزشــک بشــم« و ارنســت  نقاشــی بکشــم، میخــوان دن
ــا سلســتین مــی گویــد: »می فهمــم چــی  ضمــن همــدردی ب
میگــی. منــم می خواســتم بازیگــر بشــم، موســیقی دان و 

ــم«. ــی بش ــن قاض ــتن م ــا می خواس ــی اون ــو ول ــتان گ داس

نقد فیلم
ــتان  ــری، داس ــای بص ــا و لطافت ه ــه جذابیت ه ــود هم ــا وج ب
ــه نظــر مــی  ــل حــدس و شــاید شــعاری ب ــاز هــم قاب ــم ب فیل
رســد. از زمانــی کــه ارنســت بــه چنــگ موش هــا مــی افتــد و 
ــژه  ــی شــدن سلســتین توســط خرس هــا و به وی ــان زندان از زم
ــار  ــم دچ ــه ارنســت و سلســتین، فیل ــه جداگان در طــی محاکم
ــتی  ــک دوس ــه ی ــیدن ب ــود و رس ــی ش ــراری م ــی تک نمادهای
ــت،  ــی اس ــتلزم قهرمان ــه مس ــی ک ــیری هیجان ــاده، از مس س

ممکــن مــی شــود.
داســتان »ارنســت و سلســتین« برگرفتــه از کتابــی بــا همیــن 
نــام بــه قلــم گابریلــه ونســان روایــت دوســتی غیرمعمــول یک 
خــرس بــا نــام ارنســت و یــک مــوش بــا نــام سلســتین اســت.
ــاره  ــتین« درب ــت و سلس ــردان »ارنس ــر، کارگ ــن رن بنجامی
ــرای  ــی ب ــدم کتاب ــد: معتق ــرش می گوی ــت اث ــل موفقی عل
اقتبــاس انتخــاب می شــود کــه شــخصا بــا آن ارتبــاط 
برقــرار کنیــم. مــن بــا کتــاب گابریلــه ونســان ایــن ارتبــاط 
ــت.  ــخصی اس ــر، ش ــیر و تعبی ــه تفس ــردم. البت ــرار ک را برق
ولــی نکتــه ای بســیاری در کارش بــود کــه دوســت داشــتم؛ 
ــن  ــی در عی ــا خطــوط کــم ول ــز و خالصــش، ب طراحــی تمی

ــاس. ــا احس ــی و ب ــیار غن ــال بس ح
ایــن فیلــم کــه در جــذب نظــر منتقــدان موفــق عمــل کــرده 
اولیــن انیمیشــنی شــد کــه جایــزه ماگریــت بهتریــن فیلــم را 

ــرد.   ب
ــازه و جــذاب  ــم را ت ــدان فیل ــه 9۸ درصــد منتق ــه شــده ک گفت
ــاز ۸.4 از 10  ــه کســب امتی ــق ب ــد، موف ــد و از 46 نق ــده ان خوان

ــاز شــده اســت. امتی
انـدرو چان از منتقدان اسـترالیایی درباره این فیلم نوشـته اسـت: 

داستانی انسـانی از دوسـتی دو دشمن بعید، موشـی که سرانجام 
بـه هماهنگی با یک خـرس می رسـد. به همین دلیـل منتقدان 

این فیلم را پیـام آور دوسـتی نامیده اند.
ــرده  ــک را ب ــدان بلژی ــن منتق ــزرگ انجم ــزه ب ــم جای ــن فیل ای
و از ســوی انجمــن منقتــدان فیلــم لــس آنجلــس بــه عنــوان 

ــم انیمیشــن انتخــاب شــده اســت. ــن فیل بهتری
ــن حــال طراحــی و ســبک انیمیشــن بخــش مهمــی از  در عی
موفقیــت فیلــم را مــی ســازد. شــخصیت هایــی کــه بــا دســت 
کشــیده شــده انــد از نظــر طراحــی خیلــی مــو بــه مــو کشــیده 
نشــده انــد، تــا همــان حالــت خیــال گونــه بــه مخاطــب ارایــه 
ــا  ــم ام ــیار مای ــه بس ــی ک ــات رنگ ــر تنظیم ــا از نظ ــود. ام ش
غنــی هســتند، کاری شــبیه آبرنــگ و در نهایــت لطافــت ارایــه 

شــده اســت.
در ســایت راجــر ایبــرت ایــن انیمیشــن امتیــاز 3.5 از 4 را 

ــت. ــرده اس ــت ک دریاف
 

نگاهی به کتاب های منبع فیلم
ــه  ــک مجموع ــتان های ی ــتفاده از داس ــا اس ــن ب ــن انیمیش ای
کتــاب کــودک نوشــته گابریلــه وینســنت )2000-1929( خلــق 
شــده اســت. کتــاب هــای ایــن مجموعــه شــامل داســتان های 
ــل  ــی مث ــه موضــوع های ــودکان هســتند ک ــرای ک ــاده ای ب س
ــد. ــر می گیرن »سلســتین و ارنســت در پیــک نیــک« و ...را درب

تصویرگــری وینســنت بــرای ایــن کتاب هــا فــوق العــاده اســت 
و بــا خطوطــی ظریــف و رنــگ هایــی ســرد بــا لبــه هایــی کــه 

تــار می شــوند، توجــه را بــر حیوانــات متمرکــز مــی کنــد. 

مقایسه ای با دنیای شرق
ایــن فیلــم برخاف برخــی انیمیشــن هــای هالیــوودی و غربی، 
ــتی و  ــر و دوس ــه مه ــر پای ــتانش ب ــرقی دارد و داس ــی ش جهان
پرهیــز از حــرص و طمــع و قضــاوت هــای بــی اســاس شــکل 
ــد و  ــوی شــرقی دارن ــگ و ب ــه رن ــه اســت؛ مفاهیمــی ک گرفت
بارهــا در انیمیشــن هــای ایرانــی نیــز تکــرار شــده انــد. ایــن اثر 
اقتباســی حــال و هــوای انیمیشــن هــای دهــه هــای گذشــته 
ــل  ــودکان منتق ــه ک ــود را ب ــای انســانی خ ــام ه ــه پی را دارد ک
مــی کردنــد. درحالــی انیمیشــن هــای خارجــی در ایــران دوبلــه 
و در شــبکه هــای رســمی کشــور پخــش مــی شــوند کــه جای 

آثــاری از ایــن دســت خالــی اســت.
ــا  ــه فرانســوی ه ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــکات قاب ــر ن از دیگ
نگاهــی جــدی بــه داشــته هــای ادبــی خــود دارنــد و بــا اقتباس 
از یــک مجموعــه کتــاب ایــن انیمیشــن را ســاخته انــد کــه این 
موضــوع یــادآوری مــی کنــد چقــدر ادبیــات مــی توانــد منبــع 
ــا توجــه بــه اینکــه ادبیــات  مهمــی بــرای فیلــم هــا باشــد و ب
ایــران نیــز سرشــار از کتــاب هــا و داســتان هــای قابــل اقتباس 
ــرای  ــدی ب ــادآوری ج ــک ی ــد ی ــی توان ــر م ــن ام ــت ای اس

فیلمســازان ایرانــی نیــز باشــد.
ــه  ــاره شــود ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــر الزم اســت ب از ســوی دیگ
الگــوی دوســتی دو موجــود از دو جهــان متفاوت و بعضــا متضاد 
بارهــا در انیمیشــن هــای مختلــف تکــرار شــده ولــی در برخــی 
الگوهــا ایــن رودررویــی در قالــب دشــمنی ها و تعقیــب و 
ــام و جــری اســت و در برخــی  ــه آن ت ــوده کــه نمون گریزهــا ب
ــگ شــود. ــت پررن دیگــر ســعی شــده وجهــه دوســتی و محب
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»نغمه دریا« انیمیشـنی که تا مرحله نهایی اسـکار هـم باال آمد، 
اثری اسـت که بـرای اجتنـاب از فرمول های سـینمای هالیوود و 

غرب حتـی از خیر سـرمایه گذار آمریکایی هم گذشـت. 
»نغمـه دریا« یـک انیمیشـن فانتزی محصـول ایرلند اسـت که 
توسـط تام مـور کارگردانی شـده اسـت. این انیمیشـن به شـیوه 
دسـتی و بـا الهـام از نقاشـی هـای آبرنـگ پـل هنری کشـیده 
شـده و نخسـتین بار در جشـنواره بین المللی فیلم تورنتو در سال 

2014 بـه نمایش عمومـی درآمده اسـت.
داســتان ایــن فیلــم بــر یــک ماجــرای اســاطیری فریبنــده کــه 
ــز  ــدی دارد، متمرک ــور ایرلن ــگ شــگرف فولکل ریشــه در فرهن
ــظ  ــرای حف ــه ب ــت رفت ــرام از دس ــه از احت ــت و قدرتمندان اس
تــوازن طبیعــت بــا از دســت دادن ســنت های قدیمــی در 

ــد. ــت می کن ــدرن صحب ــه م جامع
ــرای »راز  ــن ب ــش ازای ــه پی ــر ک ــن اث ــردان ای ــور کارگ ــام م ت
ِکلــز« هــم موفــق بــه نامــزدی اســکار شــده بــود، بــار دیگــر 
در انیمیشــن »نغمــه دریــا« یــک تجربــه مجــذوب کننــده پــر 
ــن و  ــزی در ناب تری ــک فانت ــت ی ــل از روای ــرق و مجل زرق و ب

ــد. ــه می کن ــن را ارای ــکل ممک ــرم و ش ــن ف بهتری
ــوان نویســنده  ــه عن ــز ب ــام کالین ــا همــکاری ویلی کارگــردان ب
فیلمنامــه بــه مــدت چهــار ســال کار کردنــد تــا بــه اتفــاق هــم 

در داســتان تجدیدنظــر و متــن اولیــه را بازنویســی کننــد.
ــلکی ها  ــاطیری س ــتان اس ــام از داس ــا اله ــن ب ــن انیمیش ای
ســاخته شــده کــه ریشــه در فرهنــگ فولکلــور ایرلنــد دارد. بــر 
ایــن اســاس ســلکی ها موجوداتــی نیمــه انســان نیمــه فــوک 
دریایــی هســتند. فوک هــای دریایــی بــا رســیدن بــه خشــکی 
بــه انســان تبدیــل می شــوند امــا روزی آخریــن ســلکی 

ــردد. ــا بازگ ــه دری ــه ب ــرای همیش ــرد ب ــم می گی تصمی
 

دستاوردهای »نغمه دریا«
ــم  ــالون ه ــون س ــی کارت ــه کنندگ ــه تهی ــن ب ــن انیمیش ای
ــه نامزدهــای  ــوان یکــی از 20 انیمیشــن فهرســت اولی ــه عن ب
ــال 2014  ــن س ــن انیمیش ــش بهتری ــکار در بخ ــت اس دریاف
انتخــاب شــد و هــم بــه فهرســت نهایــی ایــن رقابــت راه یافت.
»نغمــه دریــا« جایــزه ویــژه هیــات داوران جشــنواره بین المللــی 
ــه در 7  ــت آورد و گرچ ــه دس ــه را ب ــن فرانس ــینمای انیمیش س
بخــش چهــل و دومیــن جوایــز آنــی در ســال 2014 نامزد شــد، 

امــا هیــچ یــک از جوایــز را کســب نکــرد.
ــز ادامــه  ــه موفقیت هایــش در ســال 2015 نی ایــن انیمیشــن ب

داد و نامــزد بهتریــن فیلــم بلنــد انیمیشــن از چهلمیــن جوایــز 
ســزار فرانســه شــد و جایــزه نوزدهمیــن دور جوایــز ســتایت را 

نیــز بــه عنــوان بهتریــن انیمیشــن دریافــت کــرد.
ــپتامبر و در  ــاه س ــود را در م ــران خ ــن اک ــن اولی ــن انیمیش ای
جشــنواره فیلــم تورنتــو تجربــه کــرد. اکــران عمومی ایــن فیلم 
در کانــادا در مــاه دســامبر صــورت گرفــت و تاکنون در فرانســه، 
بلژیــک و دانمــارک بــه نمایــش درآمــده اســت. تابســتان 2015 

ایرلنــد و بریتانیــا میزبــان ایــن فیلــم خواهنــد بــود.
بــا وجــود داشــتن یــک ســرمایه گــذار در آمریــکا، مــور از تبدیل 
ایــن انیمیشــن بــه یــک کار کمــدی کــه مــورد پســند مخاطب 
ــر حفــظ مــدل اروپایــی  آمریکایــی قــرار بگیــرد خــودداری و ب
کار تاکیــد کــرد بــه همیــن دلیــل بــه قــول خــودش بــه گردباد 
ــج کشــور وارد شــد و از ســرمایه گذار  ــن پن ــد مشــترک بی تولی

آمریکایــی گذشــت.

قصه از کجا شروع شد؟
ــک  ــه در ی ــتند ک ــرادری هس ــر و ب ــائوریس خواه ــن و س ب
ــت  ــه سال هاس ــود ک ــدر خ ــا پ ــا ب ــار دری ــی کن ــوس دریای فان
بــه علــت از دســت دادن همســرش غمگیــن و پریشــان اســت، 

ــه  ــن 10 ســاله از مســئولیتش ب ــد. اگــر چــه ب زندگــی می کنن
ــه  ــا از اینک ــت، ام ــی آگاه اس ــه خوب ــر ب ــرادر بزرگت ــوان ب عن
خواهــرش کــه چهــار ســال دارد در نهایــت یــک کلمــه حــرف 

ــت. ــد اس ــد ناامی نمی زن
روزی ســائوریس یــک فلــوت صدفــی کــه متعلــق بــه مــادرش 
ــن  ــه ای ــحورکننده ای ک ــیقی مس ــد، موس ــدا می کن ــوده پی ب
ــت و  ــی اس ــیله ارتباط ــک وس ــم ی ــد ه ــاد می کن ــدف ایج ص
ــه ریشــه در  ــی ک ــق جادوی ــک راز عمی ــرای ی ــدی ب ــم کلی ه
ــا  ــا ب ــد ت ــا می رون ــه آنه ــد از اینک ــا دارد. بع ــادر آنه ــته م گذش
ــن  ــد، ســائوریس و ب ــزرگ خــود در شــهر زندگــی کنن ــادر ب م

ــد. ــدا کنن ــان را پی ــه راه خانه ش ــد ک ــاش کنن ــد ت بای
ــی  ــه زودی متوجــه می شــود کــه خواهــرش دارای قدرت ــن ب ب
ــب یــک داســتان قدیمــی  ــه قل ــد آنهــا را ب ا ســت کــه می توان
ــده  ــرای زن ــا ب ــرد، ام ــرده بب ــف ک ــان تعری ــا مادرش ــه قب ک
ــر  ــد و ب ــدا کن ــد اول صدایــش را پی ــن داســتان او بای کــردن ای

ــد. ــه کن ــود غلب ــای خ ــن ترس ه عمیق تری

شخصیت ها
ــار  ــق آث ــت. او عاش ــاله اس ــن 10 س ــال 19۸7 ب ــن: در س ب
کمیــک اســت و می خواهــد بــه خواهــرش کمــک کنــد تــا بــا 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــا ارتب دنی
ــز  ــان هرگ ــری مهرب ــا ظاه ــاله ب ــر 4 س ــن دخت ــائورس: ای س
حــرف نــزده اســت. او همــه تاشــش را مــی کنــد تــا بــرادرش 
همیشــه متوجــه او باشــد. ایــن خواهــر و بــردار بــا کمــک هــم 
ــک  ــه ی ــد ب ــد. او می توان ــات دهن ــان را نج ــان پری ــد جه بای
فــوک تبدیــل شــود و همــراه بــرادرش بــه ســفری ماجراجویانه 
بــرود تــا بتواننــد روح جهــان و ســایر موجــودات جادویــی را کــه 

مثــل او هســتند نجــات دهنــد.
ــت.  ــی اس ــوس دریای ــظ فان ــه، محاف ــن دو بچ ــدر ای ــر: پ کان
ــی  ــه در زندگ ــرده ک ــدل ک ــخ ب ــردی تل ــه م ــام او را ب ــذر ای گ
ــد  ــر کوچکــش می توان ــدوار نیســت. تنهــا دخت ــزی امی ــه چی ب

ــاورد. ــب او بی ــه ل ــد را ب لبخن
برونــا: مــادر خانــواده زندگــی رازآمیــزی در ارتبــاط بــا 
ــدوار  ــن امی ــه ب ــت ک ــزی اس ــش او چی ــطوره ها دارد و دان اس
اســت تــا بتوانــد از آن بــرای درک همــه آنچــه او مــی دانســت 

ــد.   ــتفاده کن اس

»نغمه دریا«؛ شاعرانه ای به دور از فرمول های آمریکایی

http://mehrnews.com


صفحه 24 | شماره 11 | بهمن 96  MEHR NEWSAGENCY

تلفیقی از یک داستان اساطیری و یک داستان مدرن 
ــاختن  ــد از س ــد بع ــم می گوی ــن فیل ــردان ای ــور کارگ ــام م ت
ــانه ها  ــا افس ــط ب ــم مرتب ــک فیل ــاخت ی ــه س ــز« ب »راز کل
فکــر می کــرد تــا اینکــه در تعطیــات بــا پســر ده ســاله اش 
ــد  ــی دی ــد یــک ســری فــوک دریای در ســواحل غــرب ایرلن
ــد.  ــده بودن ــته ش ــاحل کش ــران در س ــط ماهیگی ــه توس ک
خانمــی کــه مالــک کلبــه ای در ســاحل بــود، گفــت 50 ســال 
ــون  ــرد چ ــن کار را نمی ک ــا ای ــوک ه ــا ف ــی ب ــش کس پی
ــه  ــا ســلکی هایی هســتند ک ــه آنه ــتند ک ــاد داش ــردم اعتق م

ــد. ــاه آورده ان ــه خشــکی پن ب
ــدی  ــه ایرلن ــتان های عام ــلکی ها در داس ــرای س ــع ماج در واق
کــه روح کســانی کــه در دریــا مــرده یــا گــم شــده بودنــد بــه 

ــن قصــه شــد. ــه ای ــن مای خشــکی می رســاندند، ب
ــی  ــی مهم ــه بخش ــی ک ــتان قدیم ــن داس ــد: ای ــور می گوی م
ــگران  ــرای گردش ــد ب ــا می توان ــه تنه ــود ن ــا ب ــگ م از فرهن
جــذاب باشــد، بلکــه بــه عنــوان بخــش ارزشــمندی از فرهنــگ 
ــط  ــی رواب ــط زیســت و حت ــه حفاظــت از محی ــد  ب ــا می توان م
مــا بــا یکدیگــر کمــک کنــد. بــا وجــود اینکــه داســتان مملــو از 
ســحر و جادوســت امــا می توانــد روشــنگری بــرای یــک جامعه 

ــر جهــان باشــد. ــرای درک بهت کوچــک و راهــی ب
ــان معمــوال  او کــه اعتقــاد دارد افســانه هــا و داســتان های پری
ــل  ــکاری وی ــا هم ــتند، ب ــی هس ــده و مالیخولیای ــت کنن ناراح
ــاش  ــرد، ت ــا او کار می ک ــه ب ــی ک ــه نویس ــز فیلمنام کالین
ــا  ــد قصــه ب ــا پیون ــد و ب ــر برون ــن ســطح فرات ــا از ای ــد ت کردن

ــد. ــو بردارن ــه جل ــی ب ــدرن، گام ــای م دنی

کیفیت تکنیکی انیمیشن
الگــوی کارگــردان بــرای شــکل گرفتن ایــن انیمیشــن فضایی 
کار شــده بــا آبرنــگ بــا الهــام از کارهــای پــل هنــری نقــاش 

مشــهور بــود.

ــی  ــا توانای ــز کام ــم نی ــری فیل ــردان هن ــن مریگــو کارگ آدری
ایــن را داشــت کــه نورهــای متمایــزی را کــه در ایرلنــد وجــود 
ــا  ــا فرانســوی اســت ام ــه اصالت ــد. وی ک ــن کار کن دارد وارد ای
ــا  ــز« ب ــرده، از انیمیشــن »راز کل ــی ک ــد زندگ ــال ها در ایرلن س
ــی و  ــه او از عکاس ــی ک ــرده اســت. تجربیات ــکاری ک ــور هم م
ــاوت  ــی متف ــا فضای ــرد ت ــز کمــک ک تصویرســازی داشــت نی

ــرد. شــکل بگی
بــه گفتــه مــور کــه عاشــق آثــار میازاکــی اســت، منبــع الهــام او 
بــرای ســاخت »نغمه دریــا« انیمیشــن »همســایه مــن توتورو« 
بــود: سراســر درد و رنــج و غــم و ناراحتــی، امــا مــا می خواســتیم 

فراتــر از آن برویــم.
کارگــردان کــه خــودش نقاشــی کشــیدن را دوســت دارد، مــی 
گویــد همیــن عاملــی شــد کــه وارد موضــوع ســه بعــدی نشــود 
و بــه شــیوه گرافیــک کامپیوتــری فیلــم نســازد. تــاش هنــری 
ــم اندازها و  ــا چش ــت ت ــز اس ــن متمرک ــر ای ــن ب ــن انیمیش ای
مناظــر طبیعــی ایرلنــد را در مرکــز فیلــم قــرار دهــد. تحقیقاتــی 
ــار و  ــای غ ــی روی دیواره ه ــاری و نقاش ــه حج ــم در زمین ه
ســنگ هــای دوران پیــش از ســلتیک، بــه نحــوه شــکل گرفتن 

تصاویــر کمــک کــرد.
در واقـع تـک تـک فریم هـای ایـن فیلـم کـه مخاطـب را یـاد 
کیفیـت  یـک  می اندازنـد،  روسـتایی  آب رنگـی   نقاشـی های 
هنرمندانـه خـاص در خود دارنـد. از دریـا گرفته تا شـهر، جنگل 
و دنیـای زیرزمینـی خارق العاده ایـن فیلم، مقـدار جزییاتی که در 
سـاخت تک تک موجودات و فضای آن اسـتفاده شـده نفس گیر 
اسـت. از هیـچ چیـز دریـغ نشـده اسـت. نحـوه برخـورد آن ها تا 
حـدی دقیـق بوده کـه حتـی تمامـی برج هـای ارتباطاتـی فیلم 
هـم یک نـوع طراحـی خاص خـود را دارنـد. انیمیشـن این فیلم 
کـه از طراحی هـای کامپیوتـری به دسـت نیامده، یک احسـاس 
زیبایی شناسـانه بصـری دارد کـه به نظر می رسـد متعلـق به این 

دنیا نیسـت.

منتقدان چه گفتند
ایــن فیلــم در وبســایت نقــد راتــن تومیتــوز موفــق بــه کســب 
امتیــاز فوق العــاده 9۸ درصــد از میــان 30 نقــد مختلــف شــد و 
در وبســایت متاکریتیــک هــم از میــان 22 نقــد مختلــف موفــق 

بــه کســب امتیــاز ۸5 از 100 شــد.
فیلــم از همــان اول بــا نقدهــای بــه شــدت مثبــت روبه رو شــد. 

مــرور برخــی از ایــن نقدهــا بــه درک فیلــم کمــک می کنــد.

نقد تاد براون موسس و سردبیر »توییچ فیلم« 
»نغمــه دریــا« داســتانی اســت کــه کارهــای هنــری فوق العــاده 
ــه های  ــن ریش ــف و همچنی ــخصیت های مختل ــا ش ــا را ب زیب
ــراه  ــادو هم ــی و ج ــتان های محل ــی داس ــا طبیع ــق ام عمی
ــود دارد.  ــدی در خ ــده و اب ــت تضمین ش ــک کیفی ــد و ی می کن
ــد همیشــه در  ــوع داستان هاســت کــه احســاس می کنی از آن ن
مکانــی بــرای خــود وجــود داشــته و تــا حــاال منتظــر بــوده کــه 

ــرای همــه تعریــف شــود. ب
 

نقد پیتر دبروژ از ورایتی
تـام مـور انیماتـور ایرلندی بـا فیلـم »نغمه دریـا« جای خـود را 
به عنـوان محافـظ فرهنگ سـلتیک و آثـار کارتونی کاسـیک 
مسـتحکم تر می کند. بـا فیلمی کـه بعـد از »راز کلز« )که سـال 
2010 بـه طـور تعجـب آوری نامـزد دریافت جایزه اسـکار شـده 
بـود( سـاخته شـده و مور سـبک طراحـی با دسـت را بـه طرزی 
حیرت انگیـز بـه یک داسـتان دیگـر کـه از افسـانه های ایرلندی 
الهـام گرفتـه پیونـد می زند؛ اما ایـن بار او رشـته جادویـی خود را 
در پیش زمینـه یـک داسـتان امـروزی می تابـد و در عیـن حـال 
بـرای مرجع های بصری خود، بیشـتر و بیشـتر وارد نقاشـی های 

سـنگی باسـتانی ایرلند می شـود.
در حالیکـه کارتون هـای آمریکایـی شـدیدا بـر پایـه داسـتان و 
شـخصیت جلـو می رونـد، آثـار مـور در درجات مختلـف دیگری 
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نیـز عمل می کند و از تماشـاچیان انیمیشـن که پیـش از این چنـد فرمول برای تماشـای 
فیلـم یـاد گرفتنـد می خواهد تـا ذهن خـود را نسـبت به تجربـه ای شـاعرانه تر بـاز کنند.

بــا ایــن وجــود، هســته احساســی فیلــم خیلــی هــم بــا یــک فیلــم احساســی که توســط 
اســتودیوهای بــزرگ ســاخته شــده باشــد - مثــل »شــجاع« - متفاوت نیســت. داســتان 
ــوک  ــیل )ف ــم س ــم انســان و نی ــه نی ــه گمشــده ای اســت ک ــاره شــخصیت مادران درب
دریایــی( اســت و یــک شــب درون موج هــا ناپدیــد می شــود و همســر و دو فرزنــدش را 

ــد. ــا می کن ــیاری ره ــخ بس ــوال های بی پاس ــا س ب
بــا توجــه به مســیر غیرمســتقیمی کــه بــرادر بزرگتــر یعنــی بِن )بــا صــدای دیویــد راوله( 
و خواهــر کوچکتــر ســاکتش یعنــی ســائوریس بــرای آشــکار کــردن ایــن راز خانوادگــی 
ــه نظــر می رســد  ــز همــراه فیلمنامه نویســش ب ــل کالین ــد، مــور و وی پیــش رو می گیرن
ــی کــه بســیاری از کارتون هــای  ــب ســاده گرای جــوزف کمپبل ــد آن قال کــه می خواهن

ــد. ــد رد کنن ــی از آن پیــروی می کنن غرب
ایــده اصلــی ایــن نیســت کــه یــک افســانه محلــی را تبدیــل بــه یــک فرمــول راحــت 
ــه  ــد ک ــدا کنن ــنی را پی ــت انیمیش ــبک درس ــد س ــه می خواهن ــد، بلک ــی بکنن دیزن
ــن  ــد. ای ــال دهن ــود را انتق ــی خ ــی فرهنگ ــنت های روایت ــق آن س ــد از طری می توانن
انحراف هــا از هنجارهــای معمولــی، تجربــه تماشــای فیلــم را خــاص می کننــد و در عین 
ــا حــدودی ســاده گرا از ایــن مســاله اطمینــان حاصــل  حــال شــخصیت های بامــزه و ت

ــد. ــذت ببرن ــای آن ل ــد از تماش ــم می توانن ــوان ه ــاچیان ج ــه تماش ــد ک می کنن

نقد کارلوس آگویالر از ایندی وایر
ــن  ــی از زیباتری ــم یک ــن فیل ــه ای ــد ک ــان می ده ــکارا نش ــا« آش ــه دری ــای »نغم تماش
انیمیشــن هایی اســت کــه تــا بــه حــال ســاخته شــده و الماســی اســت که پــر از جــادوی 

اطمینــان بخــش و تاثیرگــذار اســت.
اثــر جدیــد تــام مــور نــوع خــاص و معجزه آســایی از کیمیــای انیمیشــنی اســت. انــگار 
کــه در پتویــی کــه از رویاهــای جادویــی حیرت انگیــز بافتــه شــده پیچیــده شــده باشــید. 
تجربــه تماشــای ایــن فیلــم خارق العــاده اســت و فانتــزی را در پاک تریــن حالــت خــود 
ــار دیگــر داســتان های محلــی ایرلنــدی  نمایــان می ســازد. کمپانــی کارتــون ســالون ب
را بــه نحــوی بازســازی کــرده کــه بــه طــرز غیرقابــل تصــوری جــذب کننــده اســت و 

ــوان تســلیم زیبایــی آن نشــد. نمی ت
»نغمــه دریــا« کــه پــر از گرمــای کاســیک اســت، ســاخته شــده تــا بــه همــه یــادآوری 
کنــد چــرا انیمیشــنی کــه تــا ایــن حــد خارق العــاده ســاخته می شــود، وســیله ای بســیار 
ــت  ــه خدم ــدنی ب ــبکی فراموش نش ــا س ــیال ب ــت س ــرم و حرک ــگ، ف ــت. رن زیباس

ــد. ــرا درآمده ان ــتانی گی داس
فضــای اثیــری فیلــم بخــش مهمــی از قدرتــش را مدیون موســیقی خاطــره انگیــز برونو 
کولیــس اســت. موســیقی او پلــی بیــن دو جهــان می ســازد و طنینــی زیبــا و اســرارآمیز 

بــه آن اضافــه مــی کنــد.
ــد  ــردازی کــه ســازندگان انیمیشــن انجــام داده ان ــن راســتا، کار درخشــان نورپ در همی
قابــل ســتایش اســت. کار فیلمبــرداری آنهــا از هــر نظــر ظریــف و روشــن اســت. آنهــا با 
هنــر خــود روشــن و خامــوش شــدن دریــا را بــا شــدتی غیرطبیعــی و بــا شــخصیت های 

دوســت داشــتنی کــه زندگــی پردرخششــی دارنــد، ممکــن کرده انــد.
ــای  ــده اند و موضوع ه ــته ش ــز نوش ــام کالین ــط ویلی ــم توس ــی فیل ــای روایت بخش ه
کامــا جــذاب را در پیونــد بــا اســاطیر بیــان می کننــد. در حالــی کــه بزرگســاالن ممکــن 
اســت رنــج ارایــه شــده در آن را بیشــتر درک کننــد، کودکان بیشــتر بــا بخــش امیدوارانه 
ــای  ــل از ارزش ه ــه ها و تجلی ــا ریش ــدد ب ــاط مج ــد. ارتب ــرار می کنن ــاط برق آن ارتب

ــتند. ــم هس ــته فیل ــای برجس ــداکاری، موضوع ه شــجاعت و ف
ــود دارد،  ــور وج ــام م ــه ت ــد انیمیشــن در کارنام ــم بلن ــا دو فیل ــه تنه ــن ک ــود ای ــا وج ب
امــا کامــا محــرز اســت کــه در چنــد ســال آینــده و خیلــی پیشــتر از آنکــه دیــر شــود، 
ــزرگ  ــت ب ــی کارتونیس ــون میازاک ــه اکن ــم ک ــرار دهی ــی ق ــم او را در جایگاه می توانی

ــم. ــرار می دهی ــی را ق ژاپن
اینجــا اســتاد جدیــدی از انیمیشــن حضــور دارد کــه بــه روش خــودش در حــال تبدیــل 

شــدن بــه چهــره ای افســانه ای و برجســته اســت. 
مــور ایــن قــدرت را دارد تــا مــا را بــه ســفری بــه دنیــای فولکلــور ایرلنــد ببــرد، ســفری 
ــت؛  ــده، نیس ــده ش ــن دی ــش از ای ــه پی ــری ک ــز دیگ ــچ چی ــبیه هی ــع ش ــه در واق ک
داســتان های کهــن از افتخــار، شــجاعت و ارزش هــای خانــواده کــه بــا قــدرت از طریــق 

ــوند. ــل می ش ــه، منتق ــای رویاگون طراحی ه
بــا تماشــای »نغمــه دریــا« بــه راحتــی می تــوان گفــت یکــی از زیباتریــن تجربه هــای 
فیلــم انیمیشــن کــه تاکنــون وجــود داشــته، بــه دســت می آیــد؛ گوهــری درخشــان بــا 

هیبتــی الهــام بخــش در آمیــزه ای از ســحر و جادویــی جــذاب.
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یکــی از انیمیشــن های خــوش و آب رنــگ ســال 2014 »ریــو 
ــگ  ــی رن ــزه آب ــاد و بام ــای ش ــه در آن پرنده ه ــت ک 2« اس
ــواده، زندگــی مــدرن  ــون خان ــاره کان داســتانی موزیــکال را درب

ــد.  ــم می زنن ــت رق ــط زیس ــظ محی ــنتی و حف و س
فیلــم انیمیشــن »ریــو 2« یکــی از انیمیشــن های موفــق ســال 
2014 اســت کــه در مــاه مــارس )فروردیــن( راهــی پرده هــای 
نقــره ای شــد و در ایــن فاصلــه نســخه  ای از آن بــه ایران رســیده 
و مــورد اســتقبال نیــز قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر هــم 
نســخه های غیرمجــاز زیرنویــس فارســی هــم نســخه شــبکه 

نمایــش خانگــی ایــن اثــر در بــازار ایــران موجــود اســت.
ــن  ــن انیمیش ــازنده ای ــی س ــاز برزیل ــالدانا فیلمس ــوس س کارل
ــر  ــز ب ــا تمرک ــه ب ــنی ک ــت؛ انیمیش ــگ اس ــوش و آب رن خ
ــروز در  ــی ام ــر زندگ ــوژی ب ــر تکنول ــواده و تاثی ــوع خان موض
هفتــه اول اکرانــش کــه همزمــان در 393۸ ســینما روی پــرده 
رفــت، موفــق شــد فیلــم ابرقهرمانــی »کاپیتــان آمریکا: ســرباز 

ــذارد. ــر بگ ــت س ــتان« را پش زمس
طوطی هــای آبــی برزیلــی کــه در قســمت اول ایــن انیمیشــن 
نیــز ســتارگان اصلــی آن بودنــد، بــار دیگــر بازگشــتند تــا یــک 
داســتان خانوادگــی و خوشــایند و پــر آب و رنــگ را بــه نمایــش 
ــا صــدای  ــو« ب ــی یعنــی »بل ــار قهرمــان اصل ــد. ایــن ب بگذارن
ــه  ــاوی و س ــدای آن هات ــا ص ــوول« ب ــرگ و »ج ــی آیزنب جس
ــن  ــوند. در ای ــی ش ــازون م ــه آم ــفری ب ــی س ــان راه بچــه ش
ســفر »لینــدا« بــا صــدای لســلی مــان و »تولیــو« بــا صــدای 

رودریگــو ســانتورو هــم بــه آنهــا ملحــق مــی شــوند.
جیمــی فاکس، جــورج لوپــز، تریســی مــورگان، جمیــن کلمنت 
و جیــک آســتین در کنــار بازیگــران جدیــد ایــن قســمت یعنــی 
انــدی گارســیا، برونــو مــارس، کریســتین چنــووت و ریتــا مونرو 
از دیگــر بازیگــران و نیــز خواننــدگان آوازهــای ایــن انیمیشــن 
هســتند و اگــر شــما ایــن انیمیشــن را دیــده باشــید حتمــا بــر 
ــیقی و آواز  ــش موس ــه نق ــد ک ــه می گذاری ــوع صح ــن موض ای
چقــدر در ایــن اثــر ســینمایی پررنــگ اســت و می توانــد بچــه 

هــا را بــا خــود همــراه کنــد.
کارلــوس ســالدانا یکــی از ســازندگان قصــه ایــن فیلــم اســت 
کــه توســط دان ریمــر ، کارلــوس کوتکیــن، جنــی بیکــز و یونی 

برنــر بــه فیلمنامــه بــدل شــده اســت.
ــکا  ــو« کــه اهــل شــهر میناپولیــس آمری ــن قســمت »بل در ای
اســت و حــاال در ریودوژانیــرو پایتخــت برزیــل زندگــی 
می کنــد و همســرش جــوِول هــر دو طوطــی آبــی و از آخریــن 

ــتند. ــی هس ــوع طوط ــن ن ــدگان ای بازمان
آنهــا ســه جوجــه کوچــک دارنــد و زندگــی آرام و بــی دغدغــه 
شــان در جریــان اســت. بلــو از صاحــب قبلــی اش لینــدا )لســلی 
ــا  ــادی ب ــوی می ــال ن ــن س ــرای جش ــده و ب ــدا ش ــان( ج م
ــه یکــی از ســواحل معــروف شــهر ریودوژانیــرو  ــواده اش ب خان
رفتــه اســت، امــا جــوول همیشــه بــه یــاد خانــواده اش و ســایر 
ــراض هســتند،  ــه در آســتانه انق ــوع خــاص ک ــن ن اعضــای ای
اســت. در ایــن بخــش داســتان تقابــل دو تفکــر کــه یکــی بــه 
ــاد دارد  ــک اعتق ــزار تکنولوژی ــتفاده از اب ــا اس ــدرن ب ــی م زندگ
ــود.  ــده می ش ــش، دی ــل خوی ــه اص ــت ب ــه برگش ــری ب و دیگ
مــرد خانــواده کــه بــه زندگــی شــهری عــادت دارد بــدون ابــزار 
مــدرن دســت و بالــش بســته اســت و حتــی بــدون جــی پــی 
ــی همســرش  ــد ول ــد و راه را بیاب ــرواز کن ــد پ ــی توان آر اس نم

برعکــس اوســت.
ــن  ــد آخری ــی فهمن ــی م ــک وقت ــاد و کوچ ــواده ش ــن خان ای
ــدا  ــرای پی ــان ب ــا جوجه هایش ــتند ب ــان نیس ــدگان نژادش بازمان
ــرواز  ــه ســمت جنگل هــای اســتوایی پ کــردن همنوعانشــان ب
مــی کننــد. پرنــده کوچکــی بــه نــام »بیــا« بــا صــدای آمانــدا 
اســتنبرگ و تیاگــو بــد اخــاق بــا صــدای پــی یــرس گانــون 
ــرو از  ــا صــدای راشــل ک ــه اســم کارال ب ــر دیگــر ب ــک نف و ی
ــا شــخصیت  ــد ام ــی مانن ــاز م ــن ســفر ب ــا در ای همراهــی آنه
ــه  ــی ک ــد؛ پرندگان ــی کنن ــی م ــا را همراه ــری آنه ــای دیگ ه

عاشــق موســیقی هســتند...
ــدا مــی  ــدی گارســیا را پی ــا صــدای ان جــوول پــدرش ادواردو ب
کنــد. او کــه تــا بــه حــال فکــر مــی کــرد پــدرش مــرده حــاال 
خیلــی خوشــحال اســت. امــا پــدرش رابطــه خوبــی بــا شــوهر 
همیشــه ســردرگم او برقــرار نمــی کنــد و تنهــا صفتــی کــه بــه 
او مــی دهــد حیــوان خانگــی اســت. امــا پــدر او در عیــن حــال 
ــگل محــل  ــا جن ــد ت ــاش مــی کن ــارز اســت کــه ت ــک مب ی
ــودی اش  ــرای ناب ــده ای ب ــه ع ــودات را ک ــن موج ــی ای زندگ

»ریو 2« کارناوالی خوش آب و رنگ در دل جنگل های آمازون
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ــی  ــوول خیل ــدر ج ــد. پ ــات ده ــد نج ــی کنن ــاش م ت
تــاش دارد دامــادش را بــه زندگــی در طبیعــت و اصــل 

ــد. ــده وحشــی بودنــش بازگردان پرن
در ایـن میـان پـای دوسـت دوران کودکی جـوول هم به 
میـان مـی آیـد: روبرتو بـا صـدای برونـو مـارس خواننده 
کانادایـی که یک طوطـی آوازخـوان از خودراضی اسـت. 
میمـی با صـدای ریتا مورنـو هم در نقش شـخصیت عمه 
محبوب اما پردردسـر جـوول یکی دیگـر از همنوعان این 

خانواده را تشـکیل مـی دهد.
در ایــن کشــاکش بلــو هــم بــا دردســرهایی روبــه رو می 
ــک«  ــو ی ــم »ری ــه در فیل ــو ک ــام ج ــود: نایجــل انتق ش
ــیده  ــا کش ــای هواپیم ــه درون پره ه ــول 2011 ب محص
شــده بــود و بلــو را مقصــر مــی دانــد، وارد صحنــه مــی 

ــود. ش
ــک  ــا ی ــخصیت ه ــن ش ــه ای ــی هم ــمن اصل ــا دش ام
چــوب بُــر بدجنــس بــا صــدای میگــول فــرر اســت کــه 
بــا کارهایــش زیســتگاه طوطی هــا را در معــرض نابودی 
قــرار داده اســت، امــا لینــدا و همســرش دو انســان خــوب 
ــه  ــگل ب ــات جن ــرای نج ــت ب ــط زیس ــدار محی و طرف

کمــک طوطــی هــا مــی آینــد.
همــه ایــن شــخصیت هــا بــا شــخصیت هــای رنــگ و 
وارنــگ دیگــری تکمیــل مــی شــوند تــا یــک موزیــکال 
پــر ســرو صدا ایجــاد کننــد. از جملــه ایــن آوازه خــوان ها 
کاردنیــال کاکل قرمــزی بــه نــام پــدرو )بــا صــدای ویل.
آی.ام( اســت. یــک قنــاری طایــی هــم بــا ایــن پرنــده 
ــا صــدای جیمــی فاکــس امــکان  دوســت اســت کــه ب

رپ خوانــی دونفــری را فراهــم مــی آورنــد.
رافائــل یــک تــوکان شــاد و خوشــحال هــم از جملــه این 
هنرمنــدان اســت که بــا همدیگــر مســابقه اســتعدادیابی 
ترتیــب داده انــد تــا محملــی بــرای رقــص و آواز پرندگان 

اســتوایی در فیلــم فراهــم شــود.
ــه  ــق پیش ــه عاش ــک قورباق ــدگان ی ــن پرن ــع ای در جم
صورتــی بــه نــام گابــی بــا صــدای کریســتین چنویــث 
ــا نایجــل  هــم حضــور دارد کــه دغدغــه اش دوســتی ب

ــت. اس
ســالدانای برزیلــی بــا شــناختی کــه از فرهنــگ رقــص و 
آواز کشــورش دارد، موفــق شــده تــا ایــن فرهنــگ را بــه 
خوبــی وارد فیلــم کنــد و در عیــن حــال موضــوع هــای 
تکــراری تــاش بــرای محــل زندگــی را کــه ایــن جــا 
کامــا هــم محیط زیســتی اســت بــا داســتانی عاشــقانه 
ــی ســبک  ــک مســابقه آوازخوان ــه ی ــد و البت در هــم کن

تلویزیونــی را هــم چاشــنی آن کنــد.
ــو یــک« کــه در ســطح جهــان فروشــی  موفقیــت »ری
ــا  ــد ت ــب ش ــرد موج ــت ک ــون دالری را ثب 4۸6 میلی
پــروژه ســاخت »ریــو 2« کلیــد بخــورد و از ســوی دیگــر 
هــواداران قســمت اول را بــرای تماشــای آن بــه ســمت 

ســینماها بکشــاند.
موســیقی از ابتــدا حضــوری پررنــگ در این انمیشــن دارد 
و فیلــم بــا یکــی از ترانــه هــای پرشــمار درنظــر گرفتــه 

شــده بــرای فیلــم شــروع مــی شــود.
تعــدد شــخصیت هــای ایــن انیمیشــن یکــی از نکاتــی 
ــد و  ــته ان ــت گذاش ــدان روی آن دس ــه منتق ــت ک اس
ــث  ــه باع ــد ک ــوده ان ــول ب ــق الق ــی متف ــا همگ تقریب
آشــفتگی زیــادی در فیلــم شــده اســت. ضمــن ایــن کــه 
گــره هــای داســتانی هــم بســیار زیــاد اســت و آرامــش 

ــت. ــرده اس ــلب ک ــم را از آن س فیل
ــه 103  ــا بودج ــه ب ــه ای ک ــن 101 دقیق ــن انیمیش ای
ــی 495  ــت فروش ــد در نهای ــاخته ش ــون دالری س میلی
میلیــون دالری را در باکــس آفیــس جهانــی خــود رقــم 

زد. 
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انیمیشــن »لگــو« بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن 
ــناخته  ــر ش ــال های اخی ــن در س ــای انیمیش ــتاوردهای دنی دس
ــی  ــم فروش ــرده و ه ــب ک ــدان را جل ــر منتق ــم نظ ــده و ه ش
ــم در الیه هــای  ــن فیل ــی ای ــرده اســت ول ــه ک ــق را تجرب موف
زیریــن دیدگاه هــای غــرب دربــاره یــک ناجــی را بــه مخاطــب 

منتقــل می کنــد.   
انیمیشــن »لگــو« اوایــل ســال 2014 راهــی پــرده هــای نقــره 
ای شــد و بــا فــروش 200 میلیــون دالری در کمتــر از دو هفتــه، 
کمپانــی فیلــم بــرادران وارنــر را وادار کــرد اعــام کنند قســمت 
دوم ایــن انیمیشــن را از 26 مــاه مــی 2017 راهــی ســینماهای 

جهــان مــی کننــد.
»فیلــم لگــو« در واقــع بــه نقطــه عطفــی بــرای ایــن کمپانــی 
ــه  ــمگیری در عرص ــول چش ــون محص ــه تاکن ــد ک ــدل ش ب

ــت. ــن نداش انیمیش
ــر و  ــان ایــن انیمیشــن 100 دقیقــه ای کریســتفور میل کارگردان
فیــل لــرد هســتند و خودشــان هــم داســتان آن را نوشــته انــد.
گروهــی قــوی از بازیگــران هالیــوودی از کریــس پــرت گرفتــه 
ــام نیســون  ــت، لی ــل آرن ــت بنکــس، وی ــارل، الیزاب ــل ف ــا وی ت
ــن انیمیشــن 60  ــه صداپیشــگان ای ــن از جمل ــورگان فریم و م

ــون دالری هســتند. میلی
ایــن انمیشــن بــا مخلــوط کــردن دنیــای لگویــی بــا هــم یــک 
ــان،  ــه در آن قهرم ــی ک ــود آورد؛ دنیای ــد را بوج ــای جدی دنی

ــت. ــده اس ــه ش ــم آمیخت ــن و... دره ــر، دزد، اهریم جادوگ
داســتان فیلــم در دنیــای لگوهــا روی می دهــد و دربــاره 
ــه  ــت اســت کــه ب ــام اِم ــه ن یــک لگــوی کوچــک و عــادی ب
ــد یــک لگــوی قــوی باشــد و از  اشــتباه تصــور مــی شــود بای
ــی کــه قصــد  ــی اهریمن ــا لگوی ــه ب ــرای مقابل ــد ب او می خواهن

ــود. ــل ش ــا را دارد، وارد عم ــای لگوه ــودی دنی ناب
امــت فــردی کامــا معمولــی اســت امــا بــه اشــتباه بــه عنــوان 
موجــودی خــارق العــاده و نجــات بخــش جهــان شــناخته مــی 
ــک گــروه انتخــاب مــی شــود؛  ــت در ی ــرای عضوی شــود. او ب
ــتمگر را  ــی س ــا حاکم ــد ت ــی کوش ــه م ــه دالوران ــی ک گروه
متوقــف کنــد و بــه ایــن ترتیــب امــت بــدون ایــن کــه خــودش 

تصمیــم گرفتــه باشــد، راهــی ســفری نامعیــن مــی شــود.
لــرد و میلــر کــه انیمیشــن »ابــری بــا احتمــال بــارش کوفتــه 
قلقلــی« را چنــد ســال پیــش ســاخته بودنــد، بــا آن کار کامــا 
بــه شــهرت رســیدند و ایــن بــار شــخصیتی خــاف شــخصیت 
آن انیمیشــن کــه یــک عقــل کل بــود و هرچیــزی را در مــدت 

ــد. ــق کرده ان ــرد، خل ــراع می ک ــی اخت کوتاه

یک مجموعه کامل از صداپیشگان
کریــس پــرات بــه جــای اِمــت، شــخصیت نقــش اول داســتان 
ســخن مــی گویــد. ویــل فــرل گوینــده صــدای دشــمن اصلــی 
ــوش و  ــی باه ــر بازرگان ــک مدی ــمن ی ــن دش ــت. ای ــت اس ام
رییــس یــک شــرکت بــزرگ اســت؛ شــرکتی کــه بــه ســختی 
ــده  ــون گوین ــام نیس ــود. لی ــلط ش ــان مس ــر جه ــد ب می کوش
شــخصیتی اســت کــه طرفــدار قدرتمنــد رییس شــرکت اســت 
او بــه عنــوان یــک افســر پلیــس فاســد شــناخته مــی شــود و 
بــرای دســتگیری امــت از هیــچ تاشــی فروگــذار نمــی کنــد.
نقــش مســافر همــراه امــت بــا صــدای مــورگان فریمــن ظاهــر 
ــل  ــن و اه ــرد مس ــک ف ــام دارد و ی ــوس ن ــه ویترووی ــده ک ش
ــز  ــی ری ــش لوس ــده نق ــس گوین ــت بنک ــت. الیزاب ــان اس عرف
جثــه اســت. او بــه اشــتباه تصــور مــی کنــد امــت نجــات دهنده 
جهــان اســت و وی را در مســیر اهدافــش یــاری مــی کنــد. ویل 

آرنــت، گوینــده نقــش بتمــن اســت؛ بتمنــی اســرار آمیــز کــه با 
لوســی پیشــینه ای مشــترک دارد. نیــک افرمــن گوینــده نقــش 
ــی  ــزاج اســت کــه در پ ــی م ــرور و دمدم ــی مغ ــک دزد دریای ی
بــاج خواهــی از رییــس شــرکت اســت و الیســون بــری گوینــده 
نقــش شــخصیت دوســت داشــتنی و محبــوب گــروه اســت که 

رازی بــزرگ بــا خــود دارد.
ایــن گوینــدگان بــا ترکیبــی از طنز و اکشــن، انیمیشــنی بــه یاد 
ماندنــی و زیبــا خلــق کــرده انــد. ویــل آرنــت بــا صدایی خشــن 
و خشــک نقــش بتمــن بامــزه و تــا حــدی خــل را ایفــا می کنــد 
و در مواقعــی بــا صــدای خشــن و کمــدی اش حــرف هایــی را 
از زبــان ایــن ابرقهرمــان بیــان می کنــد کــه لبخنــد را بــر لــب 

تماشــاگر مــی آورد.

لگویی که قهرمان نیست
اِمــت قهرمــان اصلــی ایــن انیمیشــن اصا قهرمــان نیســت. او 
ناخواســته بــه عنــوان یــک نجــات بخــش شــناخته می شــود، 
امــا در واقــع کمــی ســاده لــوح هــم هســت چــون یــک لگــوی 
مؤنــث و جــذاب بــه نــام ویالدســتایل او را فریــب داده و ســر کار 
گذاشــته اســت. بــرای همیــن او ســرخورده شــده و بــا گروهــی 
از افــراد شکســت خــورده و حاشــیه اجتمــاع همــراه مــی شــود. 
در چشــم آنهــا او کســی اســت کــه مــی توانــد رییــس شــرکت 
ــر  ــود، از کار ب ــی ش ــده م ــس نامی ــس بیزین ــه ریی ــزرگ را ک ب
ــاخت و  ــام س ــی تم ــر اجرای ــخصیت مدی ــن ش ــد. ای ــار کن کن
ــر نظــر  ــی زی سازهاســت. او رییــس همــه اســت و هــر تجارت
او انجــام مــی شــود. ایــن شــخصیت یــادآور شــخصیت خبیــث 
ــتارگان«  ــگ س ــای »جن ــم ه ــه فیل ــدر در مجموع دارث وی

اســت.

یک ضدفانتزِی بامزه در دنیای لگوها/ موجودی معمولی که قهرمان شد
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ویتروویــوس یــک جادوگــر موســفید و گروهــی از ابرقهرمــان 
ــا صداپیشــگی  ــا فانــوس ســبز )ب هــای پــر حــرف از بتمــن  ت
ــا  ــاه هیــل( و حتــی شــخصیتی ماننــد آبراهــام لینکلــن )ب جون
صداپیشــگی اورویــل فورتــه( در برابــر ایــن شــخصیت خبیــث 
ــی  ــا فیلم ــخصیت ه ــن ش ــه ای ــب هم ــد. از ترکی ــای دارن ج
ــای  ــه دنی ــز، هم ــی و طن ــن بامزگ ــه در عی ــده ک ــاخته ش س
فانتــزی و ابرقهرمانــی را کــه در فیلــم هــای دیگــر شــاهدش 

ــدازد. ــت می ان ــده دس ــزی گزن ــا طن ــتیم ب هس
در فیلــم هــای ابرقهرمانــی قهرمــان داســتان یکــه تاز اســت، از 
کســی پیــروی نمــی کنــد، خــودش در شــرایطی وارد عمل می 
شــود کــه همــه چیــز بــه او بســتگی دارد و اوســت کــه همــه به 
ــه روال  ــز را ب ــد و همــه چی ــی کن هــم ریختگــی را درســت م
اصلــی و معمــول برمــی گردانــد امــا امــت، قهرمــان اصلــی این 

انیمیشــن واقعــا شــخصیت متفاوتی نیســت.
ــی  ــازی معمول ــاختمان س ــر س ــک کارگ ــکی ی ــت بریکوس ام
اســت کــه هــر روز همــراه همســایه هایش بــا لــذت می نشــیند 
تــا یــک قســمت از مجموعــه کمــدی »شــلوار من کجاســت؟« 
را از تلویزیــون تماشــا کنــد. وقتــی یــک لیــوان قهــوه مــی خرد 
ــه  ــا تران ــت دارد ب ــده و دوس ــده ش ــوخ چاپی ــد 37 چ ــی گوی م

هــای باحــال همراهــی کنــد و آواز بخوانــد.

در دنیایی واقعا لگویی
ســاخت »فیلــم لگــو« هــم واقعــا ماهرانــه اســت؛ کارگردانــان 
ــم 100  ــن فیل ــد ای ــر هــر چن ــرد و کریســتوفر میل ــل ل ــر، فی اث
ــا شــیوه  ــال ســاخته اند ام ــا تصویرســازی دیجیت ــه ای را ب دقیق
ابتدایــی اســتاپ موشــن را بــه کار گرفتــه انــد و به همیــن دلیل 
دنیــای ســاخته شــده از لگوهــا کــه تکــه تکــه روی هــم چیــده 
مــی شــوند، کامــا ملمــوس مــی شــود و مخاطــب فکــر مــی 
ــت  ــی اس ــتیکی واقع ــای پاس ــای چیزه ــال تماش ــد در ح کن
ــو«  ــم لگ ــل »فیل ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کنن ــت م ــه حرک ک
ــورد  ــی م ــا«، دنیای ــباب بازی ه ــای اس ــن »دنی ــل انیمیش مث
عاقــه کــودکان را خلــق مــی کنــد کــه در آن اســباب بازی هــا 
در دنیــای ماورایــی زندگــی مــی کننــد، هــر چنــد شــکل آنهــا 
کــه لگویــی اســت و یــک اســباب بــازی دم دســت هر کــودک، 
یــادآوری مــی کنــد کــه همــه چیــز بــازی اســت، امــا آنهــا در 
دنیایشــان بایــد تــاش کننــد و در برابــر یــک دشــمن بــزرگ 

یعنــی همــان آقــای رییــس بایســتند.
بــه همــه ایــن دالیــل منتقــدان نیــز آن را تحســین کــرده انــد 
ــدی  ــم تن ــو ریت ــده: لگ ــه ش ــو گفت ــاره لگ و درب
دارد و اصیــل و تــازه اســت، از نظــر مفهومــی بــی 
پرواســت، از نظــر بصــری خیره کننــده اســت و ده 
هــا بــار هوشــمندانه تــر، زیرکانه تــر و خنــده دار تر 
از آن اســت کــه الزم بــود و در آخــر یــک کمــدی 
انیمیشــنی اســت کــه در هیــچ لحظــه ای دســت از 

ــر نمــی دارد. غافلگیــر کــردن شــما ب

یک دنیا با ابرقهرمانان متفاوت
ایــن انیمیشــن حتــی شــخصیتی ماننــد بتمــن را 
کــه جــدی اســت و کمتــر بــا لبخنــد دیــده شــده، 
بــه یــک شــخصیت بامــزه تبدیــل می کنــد مثــا 
او از ســاح مخصوصــش تعریــف می کنــد یــا آن 
را بــه رخ دیگــران می کشــد. در هــر حــال او یــک 
بتمــن متفــاوت اســت کــه حتــی وســط دعــوا از 
خــودش تعریــف مــی کنــد و ویژگــی هــای ابــزار 

مبــارزه اش را توضیــح مــی دهــد.
ــای انیمیشــن  ــه دنی ــگاه هاســت ک ــن ن ــه ای هم
لگــو را متفــاوت کــرده و جایگاهــی متفــاوت 
بــا فیلــم هــای فانتــزی و ابرقهرمانــی یــا 

انیمشــن های دیگــر بــه آن مــی دهــد.  
خــود امــت هــم قهرمانــی اســت کــه هیــچ گونــه 
قدرتــی نــدارد و خــودش هــم مایــل نیســت کــه 
ــات  ــرای نج ــد و ب ــرک کن ــش را ت ــی آرام زندگ
ــاس  ــال احس ــن ح ــا ای ــود. ب ــل ش ــا وارد عم دنی

مســئولیت موجــب مــی شــود بــه عنــوان یــک لگــوی کوچک 
ــر لگــو شــود. ــا یــک اب ــا وارد نبــرد ب و بــی دســت و پ

ــی  ــه م ــن پل ــت روی باالتری ــه ام ــا ک در یکــی از ســکانس ه
ــدوار  ــد، امی ــخنرانی می کن ــا س ــدرت ه ــر ق ــرای اب ــتد و ب ایس
اســت بــا ایــن کار بتوانــد روحیــه آنهــا را بــرای ادامه کار بیشــتر 
ــا  ــه او را ب ــاش او شکســت می خــورد و هم ــن ت ــا ای ــد. ام کن

ــد. ــی رســد، می زنن ــه دم دستشــان م ــر چــه ک ه
ایــن فیلــم در هــر قســمت بــه یــک موضــوع اشــاره می کنــد و 
تنهــا یــک موضــوع مــد نظــرش نیســت. در هــر قســمت از این 
فیلــم امــت و گروهــش  بــا هــم بــه دنیــا هــای مختلفــی مــی 
رونــد و همیــن موجــب می شــود تــا فیلــم کســل کننده نشــود 

و بتوانــد در هــر بخــش مخاطــب خــود را غافلگیــر کند.
ــان  ــد و ناگه ــی دهن ــت م ــر ماهی ــم تغیی ــا ه ــخصیت ه ش
ــت  ــی اس ــا چلفت ــت و پ ــوی دس ــک لگ ــه ی ــتایل ک ویاندس
تبدیــل بــه یــک نابغــه می شــود کــه می توانــد در عــرض چنــد 
دقیقــه یــک ربــات غــول پیکــر بــا تمامــی ســاح هــای فــوق 

ــازد. ــرفته بس پیش
انیمیشـن »لگـو فیلـم« که هم بـا تاییـد منتقـدان روبه رو شـد 
و بـرای سـبک بصـری، طنز، صداپیشـگی قـوی و پیـام دلگرم 
کننده اش تحسـین شـد و هم فروشی موفق داشـت، در مجموع 
بیـش از 257 میلیـون دالر در آمریـکا فـروش کـرد و در دیگـر 

کشـورها نیز بـه فروشـی 210 میلیـون دالری دسـت یافت.
ادامــه ایــن انیمیشــن را کریــس مک کــی کارگردانــی می کنــد 
و فیــل لــرد و کریســتفور میلــر در نقــش تهیــه کننــده در پــروژه 

ــت. ــور خواهند داش حض
ــی  ــه پیام ــود چ ــان خ ــای پنه ــم در الیه ه ــن فیل ــا ای و ام
بــرای بچه هــا دارد؟ اثــری کــه بــه نوعــی مقابــل فیلــم هــای 
آخرالزمانــی هالیــوود اســت کــه مــی خواهنــد القــا کننــد یــک 
ــش  ــا برای ــه آنه ــی ک ــا مختصات ــرب و ب ــده از غ ــات دهن نج
تعریــف مــی کننــد، ظهــور می کنــد. »لگــو« امــا جایــگاه ایــن 
نجــات بخــش را بــه یــک موجــود معمولــی تغییــر مــی دهــد، 
مــرد کوچکــی کــه بــه مــرور بــه ایــن بــاور مــی رســد کــه می 
توانــد کارهــای مهمــی انجــام دهــد. در هر حــال این ســینمای 
غــرب اســت کــه هــر بــار بــه شــکلی و بــا یــک تئــوری خاص 
خــود تصمیــم مــی گیــرد کــه چــه کســی را بــه عنــوان ناجــی 

انتخــاب و بــه مخاطبانــش معرفــی کنــد.
ایــن نــوع قهرمــان ســازی در حالــی رخ مــی دهــد و در ذهــن 
ــی و  ــک ناج ــود ی ــفه وج ــه فلس ــد ک ــی افت ــا م ــان ج مخاطب
ــه  ــدی و ب ــان توحی ــتبداد از ادی ــم و اس ــل ظل ــده مقاب قیام کنن
ــن  ــه اوج آن در دی ــه و نقط ــور یافت ــروز و ظه ــژه از شــرق ب وی
اســام و مذهــب تشــیع دیــده مــی شــود. ســینمای ایــران بــه 
ــت در جهــان اســام الزم  ــر - صنع ــن هن ــوان قدرتمندتری عن
اســت کــه آثــاری بــا تفکــر ایرانــی - اســامی در ایــن زمینــه 

ــد. ــه کن ارائ
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ــادی  ــق ع ــم موف ــک فیل ــر ی ــه ای ب ــا ســاخت ادام ــن روزه ای
شــده، امــا کمتــر فیلمــی اســت کــه موفــق شــود هــم موفقیت 
ــمت دوم  ــرود. قس ــر ب ــم از آن فرات ــد و ه ــرار کن ــی را تک قبل
ــد 2« یکــی  ــت کنی ــه اژدهــای خــود را تربی انیمیشــن »چگون

ــت. از اینهاس
ایــن فیلــم هــم توانســته ســوددهی قســمت اول را تکــرار کند و 
هــم از لحــاظ ســاخت و روایــت تــداوم داســتان اول را بــه دنبال 

داشــته و حتــی آن را یــک گام پیــش برده اســت.
ــت وجــود دارد و آن  ــن موفقی ــرای ای ــارز ب ــل ب ــک دلی ــه ی البت
ایــن که انیمیشــن بــا اقتبــاس از یــک مجموعــه کتاب ســاخته 
شــده و نویســنده بــه خوبــی تــداوم داســتان را در آن مجموعــه 

حفــظ کــرده اســت.
ــی  ــز وقت ــم نی ــن فیل ــردان ای ــس نویســنده و کارگ ــن دبلوی دی
ــود را  ــای خ ــه اژده ــن »چگون ــر انیمیش ــه ای ب ــاخت ادام س
تربیــت کنیــد« محصــول 2010 خــود را پذیرفــت از ایــن 
ــت وجــه  ــم گرف ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــود و ب موضــوع آگاه ب
ــر آن  ــد و ب ــتان را گســترش ده ــر داس ــک ت ــر و تاری جــدی ت

ــد. ــز کن تمرک

پیشینه انیمیشن
ــال 2010  ــد« در س ــت کنی ــود را تربی ــای خ ــه اژده »چگون
ــن  ــر ســال از ســوی کوئنتی ــم برت ــوان یکــی از 20 فیل ــه عن ب
تارانتینــو انتخــاب شــد. آن فیلــم بــه کارگردانــی مشــترک دین 
دبلویــس و کریــس ســاندرز، انیمیشــنی جــذاب و پرکشــش بود 
کــه ایده هــای کامــًا بکــر و تــازه داشــت. آن فیلــم هــر چنــد 
اســکار آن ســال را بــه »داســتان اســباب بــازی 3« واگــذار کرد، 
بــه دلیــل ساختارشــکنی و آشــنایی زدایی و شــیوه بیــان بدیــع 

بــا ایــده ای غریــب و دور از ذهــن تحســین شــد.
ــی  ــد« داســتان نوجوان ــت کنی ــود را تربی ــای خ ــه اژده »چگون
ــان  ــه ش ــه کار قبیل ــت ک ــگ هاس ــکاپ از وایکین ــام هی ــه ن ب
جنــگ بــا اژدهــا بــود امــا هیــکاپ کــه نــه بدنــی قــوی دارد و 
نــه جنگجوســت، و از قضــا فرزنــد اســتویک رییــس قبیلــه هــم 

ــه اش باشــد. ــام آور صلــح در قبیل ــرار اســت پی هســت، ق
او بــر حســب اتفــاق، مخــوف تریــن اژدهــا را در دام مــی انــدازد 
و کــم کــم بــا او طــرح دوســتی مــی ریــزد. هیــکاپ اســلحه را 
کنــار مــی گــذارد و بــا تمــاس دســتش، پیــام صلــح و دوســتی 
را بــه اژدهــا مــی دهــد و اژدهــا هــم ایــن را درک مــی کنــد. بعد 
مشــخص مــی شــود همــه خســارت هایــی که ایــن موجــودات 
بــه شــهر وایکینــگ هــا وارد مــی کننــد بــه خاطــر غــول اصلی 
ســت کــه اژدهاهــا را تهدیــد و وادار بــه ایــن کار مــی کنــد و در 
نهایــت ایــن موجــودات، دســت در دســت وایکینــگ هــا، غــول 

اصلــی را از بیــن مــی برنــد.
فیلـم اول بـر مبنـای فیلمنامـه ویلیام دیویـس، دیـن دبلویس و 
کریس سـاندرز براسـاس رمانی از کریسـیدا کاول بـه کارگردانی 

دیـن دیبلویس و کریس سـاندرز سـاخته شـده بود.
ــرای  ــه ای ب ــه اژدهــای خــود را تربیــت کنیــد 2« دنبال »چگون

قســمت اول ایــن انیمیشــن اســت.

فیلم دوم
کارگـردان ایـن انیمیشـن دین دیبلوییـس این فیلـم را بر مبنای 

فیلمنامه ای از خودش و کرسـیدا کوول سـاخته اسـت.
ایــن فیلــم 102 دقیقــه ای، انیمیشــنی ســه بعــدی کامپیوتــری 
بــه ســبک اکشــن، فانتــزی، کمــدی اســت کــه دریــم ورکــز 
ــع  ــتم توزی ــرن بیس ــس ق ــرده و فاک ــد ک ــن آن را تولی انیمیش

ــوده اســت. ــده آن ب کنن

ــا بودجــه 145  ایــن فیلــم کــه تابســتان امســال اکــران شــد ب
میلیــون دالری ســاخته شــده اســت و انــگار دریــم ورکــز از ابتدا 
بــر ایــن تمرکــز کــرده بــود تــا فیلمــی بســازد کــه بتوانــد از مرز 

نیــم میلیــارد دالر فــروش بگــذرد.
دریــم ورکــز کــه ســال 1994 تاســیس شــد و یکــی از 
بنیانگذارانــش اســتیون اســپیلبرگ اســت، خالــق انیمیشــن های 
ــا« و  ــی اژده ــکار«، »مرب ــون »شــرک«، »ماداگاس ــی چ موفق
»کونــگ فــو پانــدا« اســت. ترکیــب و تلفیــق فرهنگــی و ایجاد 
ــرکت  ــای ش ــه خاقیت ه ــطوره ای ازجمل ــادل اس ــوازن و تع ت

دریــم ورکــز به حســاب می آیــد.
هـر دو فیلـم اژدها بـا اقتبـاس از مجموعه کتاب هایـی به همین 
نام نوشـته کرسیدا کاول سـاخته شـده اند و از همین حاال روشن 

اسـت که این انیمیشـن یک قسمت سـومی هم دارد.

قصه از کجا شروع شد؟
در مــدت پنــج ســالی کــه از وقایــع فیلــم اول گذشــته، هیــکاپ 
کــه زمانــی نوجوانــی عجیــب بــود، اکنــون بــزرگ شــده و دیگر 

ــدرش  ــر پ ــد در براب ــی توان ــه م ــی اســت ک ــوان جذاب ــرد ج م
رییــس بــزرگ وایکینــگ هــا ابــراز نظــر کنــد.   

ــت و  ــگ اس ــه وایکین ــن قبیل ــس ای ــان ریی ــتویک همچن اس
هیــکاپ بــا حفــظ شــخصیتش عاقــه ای بــه حکمرانی نــدارد.

هیــکاپ کــه در قســمت اول یــک پایــش را در نبــرد بــا اژدهای 
ــدی  ــای جدی ــا و کاره ــه  ه ــاال حیل ــود، ح ــت داده ب ــد از دس ب
آموختــه و بــه تجهیــزات جنگــی جدیــد و هوشــمندانه  دســت 
ــای  ــک پ ــدار سفارشــی، ی ــاس بال ــک لب ــه شــامل ی ــه  ک یافت
ــی  ــیر آتش ــک شمش ــر ی ــه جالبت ــی دوکاره، و از هم مصنوع

تلســکوپی اســت.
پنــج ســال پــس از ایــن کــه هیــکاپ و بی دنــدون بــا موفقیــت 
ــد  ــم متح ــا ه ــرک ب ــره ب ــان را در جزی ــا و اژدهای وایکینگ ه
کردنــد، اهالــی جزیــره همچنــان بــا اژدهاهــا دوســت هســتند. 
ــدا  ــر پی ــا اژدهــا تغیی ــار ب ــه وایکینــگ هــا در رفت ســنت دیرین
ــه  ــن آنهــا جایگاهــی ب ــه تنهــا اژدهاهــا در بی کــرده و حــاال ن
ــوص  ــل مخص ــی اصطب ــر حت ــه دیگ ــد بلک ــت آورده ان دس
ــح در مســابقات اژدهاســواری  ــرای تفری ــردم ب ــد و م ــم دارن ه
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ــد  ــای جدی ــاف مکان ه ــه اکتش ــد و ب ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ب
می پردازنــد.

ــتجوی  ــدوزی و در جس ــه ان ــال تجرب ــه دنب ــم ب ــکاپ ه هی
هیجــان، بیشــتر دور از قبیلــه بــه ســر مــی بــرد تــا بــه جاهــای 
فراتــر از مرزهــای نقشــۀ خــود سرکشــی کنــد. هیــکاپ در دنیــا 
ــده  ــن کــه فهمی ــه ای ــده از جمل ــادی دی گشــته و چیزهــای زی
گروهــی بــه نــام »شــکارچیان اژدهــا« وجــود دارد کــه رییــس 
شــان بــا نــام دراگــو دارد ســپاهی از اژدهاهــا فراهــم مــی کنــد. 
هیــکاپ تصمیــم مــی گیــرد تــا او را پیــدا کنــد و گرچــه پدرش 
بــا ایــن نظــر موافــق نیســت، امــا او مــی خواهــد اگــر شــده از 
طریــق گفتگــو دراگــو را قانــع کند کــه جلــوی جنــگ را بگیرد. 
امــا اوضــاع آنطــور کــه هیــکاپ فکر مــی کــرد پیش نمــی رود 
و شــخصیتی بــه نــام والــکا کــه بعــد معلــوم مــی شــود مــادر 

اوســت، بــرای او تلــه مــی گــذارد. ایــن ماجــرا 
هیــکاپ را در شــرایط ســختی قــرار می دهــد.
ــکاپ  ــه هی ــفرهای ماجراجویان ــی از س در یک
ــا غــار اســرارآمیز  و دوســتش آســترید، آنهــا ب
ــا  ــه صده ــه خان ــوند ک ــه رو می ش ــی روب یخ
ــوز  ــوارانی مرم ــا س ــی و اژده ــای وحش اژده
اســت. ناگهــان آن هــا خــود را در کانــون یــک 
میــدان نبــرد می یابنــد. دوبــاره هیــکاپ و 
بی دنــدان بایــد بــا هــم متحــد شــوند تــا هــر 
ــده اژدهاهــا  ــر آین ــرای تغیی ــد ب کاری می توانن

ــد. ــام دهن ــان ها انج و انس
پــس از ایــن ماجــرا هیــکاپ از دراگــو رییــس 
ــال  ــدرش را از احتم ــد و پ ــکارچیان می گوی ش
ــرگ  ــس از م ــا پ ــد ام ــع می کن ــه او مطل حمل
تراژیــک پــدر، ایــن هیــکاپ اســت کــه بایــد 

مــردم را متحــد کنــد.
ــر  ــا تاثی ــی ب ــو، او در مقطع ــا دراگ ــرد ب در نب
بــر روح بــی دنــدان، هیــکاپ را شکســت 
ــدرت دوســتی  ــن ق ــا ســرانجام ای می دهــد ام
اســت کــه غلبــه مــی کنــد و پایــان داســتان 
ــکاپ  ــورد. هی ــم می خ ــر رق ــه ای دیگ به گون
پــس از تــرک اژدهایــش به وســیله باله هایــی 
کــه بــرای خودســاخته در آســمان معلــق 
ــی  ــف و ناتوان ــت ضع ــه عل ــا ب ــود ام می ش
در کنتــرل خــود بــا صخره هــای ســنگی 
ــدان  ــه بی دن ــت ک ــود و اینجاس ــه می ش مواج
ــه وارد عمــل مــی شــود و از برخــورد  بافاصل
ــد.  ــری می کن ــا جلوگی ــا صخره ه ــکاپ ب هی
دراگــو در نهایــت شکســت می خــورد و آرزوی 
او بــرای تســلط کامــل بــر جهــان از بیــن مــی 

رود.

انیمیشنی برای خانواده
این انیمیشـن مضمون خانوادگی خـود را حفظ کـرده و در زمینه 

وفاداری، دوسـتی و خانـواده نیز حرفی بـرای گفتن دارد.
ــت.  ــر اس ــک ت ــخه اول تاری ــم از نس ــم فیل ــال ت ــن ح ــا ای ب
نســخه اول انیمیشــن فانتــزی و ماجرایــی بــا تــم شــاد بــود که 
مقــداری رومانــس نیــز همــراه داشــت و صحنــه هــای اکشــن 
نیــز تکمیــل کننــده مــی شــد. ولــی صحنــه هــای اکشــن فیلم 
دوم هــر چنــد آنقــدر نیســت کــه مخاطــب را دلــزده کنــد، امــا 
خیلــی بیشــتر از قســمت اول اســت. بــا این حــال فیلــم، فیلمی 
هیجــان انگیــز بــرای همــه خانــواده اســت و مــی توانــد والدین 
را در کنــار فرزندانشــان، بــه دنبــال خــود بکشــد. در عیــن حــال 
ــای  ــه ه ــه داشــتن صحن ــه ب ــا توج ــم ب ــزان خشــونت فیل می
ــداری  ــاالن مق ــرای خردس ــت ب ــن اس ــگ، ممک ــرگ و جن م

ســنگین باشــد.

جلوه های بصری انیمیشن
ــود  ــای خ ــه اژده ــد: »چگون ــی گوی ــاره م ــن ب ــدی در ای منتق
ــچ  ــا هی ــب اســت ام ــد 2 « از نظــر بصــری جال ــت کنی را تربی
چیــز پیشــگامانه ای ارائــه نمــی کنــد. دبلویــس در خلــق یــک 
ــا خــوب عمــل کــرده، گرچــه بیشــتر کارهــای او حاصــل  دنی
کاشــته هــای او در فیلــم اول اســت. اژدهــا هــای فیلــم خیلــی 
کارتونــی شــده انــد. نســخه ســه بعــدی انیمیشــن خوب اســت 
امــا ضــروری نیســت. مشــکلی فنــی در آن دیــده نمــی شــود 
و در ســطح خــود خیلــی خــوب اســت امــا ارزش پــول اضافــه 

ــدارد. ــردن را ن پرداخــت ک
یکــی از صحنــه هــای جــذاب فیلــم مســابقه اژدهارانــی اســت 

کــه بــه نوعــی یــادآور مســابقه کوییدیــج در مجموعــه »هــری 
پاتــر« اســت.

ــم  ــان فیل ــان هم ــی مخاطب ــه نوع ــز ب ــم نی ــن فیل ــع ای در واق
ــدن اژدهــا در فضــای  ــا ران ــرار داده اســت و ب را مــورد توجــه ق
بیکــران آســمان و رقابــت بــا یکدیگــر همــان حــس و حــال را 
ایجــاد مــی کنــد. ضمــن ایــن کــه یــادآور »آواتــار« نیز هســت.

ــی  ــده در پویانمای ــه کار گرفته ش ــای ب ــرق و تکنیک ه زرق وب
کــه چشــم هــر بیننــده ای را خیــره می کنــد از یک ســو و 
محتــوای عمیــق و فلســفی آن از ســوی دیگــر بــه اثــر غنــای 

خاصــی بخشــیده اســت.
در هــر حــال بــه نظــر مــی رســد رقابــت اصلــی اســکار امســال 
بیــن ایــن فیلــم و فیلــم »لگــو« باشــد. هرچنــد انیمیشــن های 
مدعــی دیگــری هــم وجــود دارنــد، اما بیشــتر منتقــدان ایــن دو 

فیلــم را رقبــای اصلــی امســال بــرای اســکار می داننــد و البتــه 
شــانس بیشــتر را بــه »فیلــم لگــو« مــی دهنــد.

صداپیشگان فیلم
ــا  ــتویک ب ــدرش اس ــل، پ ــی باروِچ ــدای ِج ــا ص ــکاپ ب هی
ــو،  ــون هانس ــدای دایم ــا ص ــو ب ــر، دراگ ــرارد باتل ــدای ج ص
والــکا بــا صــدای کیــت بانشــت، آســترید بــا صــدای آمریــکا 
فــرارا، اســناتلوت بــا صــدای جونــا هیــل همکاســی هیــکاپ، 
ــی  ــاِس همکاس ــتوفر مینتز-پ ــدای کریس ــا ص ــلِگز ب فیش
ــر  ــر و خواه ــی. میل ــی. ج ــدای ت ــا ص ــات ب ــکاپ، تافن هی
ــن  ــگ، در ای ــتن ویی ــدای کریس ــا ص ــات ب ــش رافن دوقلوی

ــد. ــه ان ــکل گرفت ــن ش انیمیش

شخصیت پردازی انیمیشن
ــخصیت  ــه ش ــی ک ــمت در حال ــن قس در ای
ــده  ــزوده ش ــتان اف ــه داس ــدی ب ــای جدی ه
انــد، امــا فیلــم همچنــان بــر شــخصیت 
ــرورش  ــکاپ متمرکــز اســت و ســعی در پ هی

و گســترش شــخصیت وی دارد.
موضــوع مهمــی کــه قســمت دوم به درســتی 
بــر آن تمرکــز داشــته، طراحــی چهــره 
ــترید از  ــا آس ــکاپ ی ــت. هی ــخصیت هاس ش
لحــاظ چهــره و رفتــار بــزرگ و غنــی شــده اند 
و بــه مخاطــب کمــک مــی کننــد تــا بــا آنهــا 
ــداری را  ــذات پن ــد و هم ــی کن احســاس بزرگ

ــازد. ــر می س ــت ت ــده راح ــرای بینن ب
ــار داســتان رشــد  ــم در کن شــخصیت های فیل
کرده انــد و شــخصیت های جدیــدی نیــز 
ــکارچی  ــک ش ــه اِرت ی ــوند ک ــی می ش معرف
اژدهــای جــذاب و خشــن کــه ســر راه هیکاپ 
و گروهــش قــرار می گیــرد از جملــه آنهاســت. 
ــود  ــم وج ــی ه ــی اصل ــخصیت منف ــک ش ی
ــن  ــا ای ــت. ب ــت اس ــو بولدویس ــه دراگ دارد ک
حــال ایــن شــخصیت خیلــی عمیــق نیســت و 
معلــوم نیســت اشــتیاق مصرانــه او بــرای فتــح 
ــر  ــت. در ه ــرای چیس ــرف آن، ب ــا و تص دنی

حــال او نقطــه شــر داســتان اســت.
یکـی از مهمتریـن شـخصیت هایـی کـه بـه 
مجموعـه اضافـه شـده مـادر هیـکاپ بـه نـام 
والـکا اسـت کـه در مبـارزه هیـکاپ در مقابـل 
می کنـد. ضمـن  ایفـا  مهمـی  نقـش  دراگـو 
ایـن که رابطـه پـدر و مـادر و نقـش والدین در 
هدایـت آن هـا و در کوران های زندگـی یکی از 

ویژگی هـای مثبـت ایـن انیمیشـن اسـت.
روشــن ترین  هیــکاپ  اول  قســمت  در 
شــخصیت مجموعــه بــود. او بــود کــه بــه دیگــران یــاد داد بــر 
ــن قســمت او  ــا در ای ــد ام ــه کنن ــای خــود غلب ــش داوری ه پی

ــت. ــری اس ــال یادگی ــه در ح ــا همیش تقریب
ــه جــای آن کــه شــرایط از پیــش  ــه کارگــردان ب ــن دنبال در ای
ــیاری از  ــه بس ــور ک ــد و همانط ــاد کن ــده ای را ایج ــن ش تعیی
ــه  ــرات را ب ــد تغیی ــعی کن ــد، س ــی دهن ــام م ــا انج ــه ه دنبال
مخاطــب تحمیــل کنــد، مــدام گره هــا و غافلگیری هایــی 
ایجــاد مــی کنــد کــه هــم مخاطــب و هــم مجموعــه بایــد بــه 
ــد. چشــمگیرترین ایــن هــا حضــور والکاســت. آن عــادت کنن

ــادگی  ــه س ــه ب ــت ک ــاب اس ــیطان ن ــمی از ش ــو تجس دراگ
نمــی تــوان رفتارهایــش را توجیــه کــرد، در تقابــل بــا او والــکا 

ــذارد. ــی گ ــرام م ــت احت ــه طبیع ــه ب ــت ک ــنده ای اس بخش
روابــط عاطفــی هیکاپ و آســترید نیــز انســانی و باورپذیر اســت 

http://mehrnews.com


صفحه 32 | شماره 11 | بهمن 96  MEHR NEWSAGENCY

و تــداوم ایــن رابطــه در کل داســتان و نیــز افــزوده شــدن رابطه 
ــر از  ــر احساســی فرات ــادرش، انیمیشــن را از نظ ــا م ــکاپ ب هی

قســمت اول مــی بــرد.

موسیقی فیلم
ــار  ــری در کن ــا جلوه هــای تصوی ترکیــب موســیقی حماســی ب
محتــوای عمیــق در انتقــال حــس حــال و هــوای داســتان بــه 

ــده اند. ــده ظاهرش ــیار کمک کنن ــب بس مخاط
موسـیقی فیلـم دوم بـه همان انـدازه موسـیقی قبلی حماسـی و 
شـورانگیز اسـت و زمان تغییر موسـیقی بسـیار دقیق بـر مبنای 
موضوع هر سـکانس تعیین شـده اسـت. در صحنه های اکشـن، 
موسـیقی حماسـی و تاثیرگذاری صحنـه را همراهی مـی کند و 
در صحنه هـای عاطفی، تمی کامـا درام و لطیف، بـر تاثیرگذار 
شـدن روایت می افزاید. موسـیقی فیلم سـاخته نوازنده مشـهور، 
جـان پاول اسـت کـه بـرای اولین بـار نامزد جایـزه اسـکار برای 

قسـمت اول این فیلم شـد.

فلسفه حاکم بر قصه
هیــکاپ مثــل پــدرش نیســت کــه مثــل گذشــتگان 
وایکینگ شــان بافاصلــه وارد نبــرد شــود. او روحیــه ای  
صلح جویانه تــر دارد و مــی خواهــد همــه مشــکات را بــا 
ــال او  ــن ح ــا ای ــد. ب ــل کن ــل  و فص ــو ح ــره و گفت وگ مذاک
وقتــی بــا دشــمنی روبــه رو می شــود کــه می بینــد نمــی شــود 
ــد. ــتادگی می کن ــید، ایس ــق رس ــه تواف ــا او ب ــور ب ــچ ج هی

ــن  ــری، ای ــتانی و بص ــای داس ــه جذابیت ه ــود هم ــا وج ــا ب ام
ــرد و آن  ــی ک ــز بررس ــری نی ــه دیگ ــد از زاوی ــن را بای انیمیش
ــواه  ــه خ ــت ک ــی اس ــان بین ــده در آن و جه ــه ش ــفه ارای فلس

ــود. ــی ش ــن م ــه مخاطــب تلقی ــت قصــه ب ــا روای ــواه ب ناخ
شـخصیت اصلی، مثبـت و قهرمان داسـتان یعنی هیـکاپ مدام 

در فکـر یافتـن سـرزمین های جدیـد و الحـاق آنها به سـرزمین 
خود اسـت. گرچـه چنین تفکـری در میـان اقوام باسـتانی امری 
عـادی بـود و بـرای بقـا باید تـاش می شـد تـا همسـایگان را 
واداشـت تا سـر تسـلیم فـرود بیاورنـد، اما شـاید انتخـاب چنین 
مفهومـی در دنیـای امـروز جـدای از محملـی کـه بـرای روایت 
قصـه ضـروری اسـت، بـه نوعـی به معنـی موجـه کـردن نظام 

اسـتعماری و سـلطه گری و جهان گشـایی باشـد.
ــکاپ و  ــن هی ــرد بی ــن و در نب ــای انیمیش ــوگ ه در ورای دیال
ــه نظــر مــی  دراگــو حــرف هایــی رد و بــدل مــی شــود کــه ب
ــه  ــروز کنای ــان ام ــه جه ــی ب ــه نوع ــا ب ــد ت ــاش دارن رســد ت
بزننــد و حداقــل بــه صــورت غیرمســتقیم از ضــرورت رهبــری 
جهــان در برابــر تمامیــت خواهــان بگوینــد. در اینجــا هیــکاپ 
دیگــر فقــط رهبــر قومــی وایکینــگ نیســت. ابعــاد شــخصیت 
او گســترش مــی یابــد و او فــردی مــی شــود کــه بایــد قــدرت 
جهــان را در دســت بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب هــر چنــد شــاید 
ــد،  ــی گوی ــان م ــی از جه ــادرش در نصیحــت او وقت منظــور م
ــتانی  ــگ باس ــه وایکین ــان قبیل ــک هم ــان کوچ ــور جه منظ
باشــد، امــا جــادوی کلمــه جهــان مــی توانــد در ذهــن مخاطب 
ــه دســت  ــن خــودش را هــم ب ــاد وســیع و امروزی نوجــوان، ابع
بیــاورد و در پــس ذهــن او، آنگلوساکســون هــا و غــرب را رهبــر 

ــد. محــق و شایســته جهــان بخوان
بــا ایــن حــال بایــد توجــه کــرد کــه ایــن انیمیشــن بیشــتر بــر 
صلــح تاکیــد دارد امــا نــه صلحــی افراطــی بلکــه صلحی کــه از 
راه مبــارزه بــا شــر بــه دســت مــی آیــد. بــه همیــن دلیــل نمــی 
ــد  ــا مقاص ــح ب ــج کاذب صل ــه تروی ــن را ب ــن انیمیش ــوان ای ت

سیاســی مرســوم در ســینمای هالیــوود، متهــم ســاخت.
در ایــن انیمیشــن نیــز نبــرد خیــر و شــر وجــود دارد و اســتثمار 
ــر  ــود و در براب ــی نمی ش ــودش نف ــه وج ــت ک ــده ای اس پدی

ــد ســاکت نشســت. ــتثمارگر نبای ــود اس موج

نظر منتقدان
جیمــز براردینلــی منتقــد بــا دادن امتیــاز 3 از4 بــه این انیمیشــن 
نیــز مــی نویســد: بــا وجــود اینکــه انیمیشــن در بعضی قســمت 
هــا فرعــی مــی شــود، امــا در کل بــه نظــر می رســد کــه یــک 
کتــاب داســتان اســت کــه اصــا بــرای بــه دســت آوردن پــول 
نیامــده  اســت .او مــی افزایــد: »چگونــه اژدهــای خــود را تربیت 
کنیــد 2« یــک انیمیشــن شایســته اســت امــا بــی نظیر نیســت. 
لحظــه ای در فیلــم وجــود نــدارد کــه شــما را شــگفت زده کنــد.          
ــع  ــد منتقدهــا واق ــورد تایی ــز م ــم نی ــن فیل وجــه خانوادگــی ای
ــم  ــدازه فیل ــه ان ــم ب ــن فیل ــد: ای ــی نویس ــدی م ــده و منتق ش
ــان  ــر الم ــا از نظ ــت، ام ــز نیس ــگفت انگی ــوب و ش ــو« خ »لگ

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــطح خوب ــی از س ــای خانوادگ ه
منتقــد دیگــری مــی نویســد: انیمیشــنی کــه نزدیــک بــه چنــد 
ســال اســت مشــابه اش را از جانــب هیــچ کمپانــی ندیده ایــم و 
مــی افزایــد: ایــن فیلــم توانایــی جــذب یــک خانــواده را در همه 
ــتیاق  ــی اش ــه حت ــد ک ــد کاری کن ــم دارد و می توان ــول فیل ط

تماشــا کــردن آن را بــرای چندمیــن بــار داشــته باشــید.
ــد:  ــی نویس ــاز 9 از 10 م ــا دادن امتی ــی ب ــرو از ورایت ــر ِدبِ پیت
»اژدهــا« فیلمــی شــجاع تــر از »شــجاع« و بامــزه تــر از »یــخ 
زده« اســت و از نظــر احساســی رضایــت بخش تــر از بســیاری 

ــان دیگــر خــود اســت. از همتای
وی مــی نویســد ایــن فیلــم بــه عنــوان یــک قاعــده بــه شــعور 

مخاطــب احتــرام مــی گــذارد.
منتقــد دیگــری در تحســین ایــن انیمیشــن نوشــته اســت: اگــر 
نیــاز مــا در اختــراع باشــد، خواســت دریــم ورکــز بــرای ادامــه 
مجموعــه »اژدهــا« گــروه خــاق را بــه قابــل تحســین تریــن 
جهــات پیــش رانــده اســت و چیــزی را بــه وجــود آورده کــه می 

تــوان آن را مــادر همــۀ دنبالــه هــای انیمیشــنی دانســت.
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»ابــری بــا احتمــال بــارش کوفته قلقلــی 2« انیمیشــنی علمی- 
تخیلــی و البتــه کمــدی اســت کــه ادامــه ماجــرای فیلــم اول 
ــا وجودیکــه  ــم ب ــن فیل ــد، ای ــت می کن ــام روای ــن ن ــا همی را ب
ــی  ــرق و ب ــر زرق و ب ــی پ ــه قســمت اول تنهــا جهان نســبت ب
ــروش  ــه ف ــته ب ــه توانس ــا در گیش ــرده ام ــق ک ــق را خل منط

ــد.  ــدا کن ــی دســت پی خوب
ــه  ــارش کوفت ــال ب ــا احتم ــری ب ــن »اب ــمت اول انیمیش قس
ــاس  ــه براس ــود ک ــده ب ــاخته ش ــال 2009 س ــی« در س قلقل
کتابــی بــه همیــن نــام نوشــته جــود و ران بـَـِرت تولیــد شــد اما 
قســمت دوم ایــن انیمیشــن داســتان کتــاب دوم ایــن مجموعه 
ــای  ــه ماجراه ــه ادام ــداد بلک ــرار ن ــتان ق ــت مایه داس را دس

ــت. ــی گرف ــمت اول را پ قس
ــن  ــردان ای ــام کارگ ــرن در مق ــس پی ــرون و کری ــودی کام ک
انیمشــن را ســاختند و فیــل لــرد و کریس میلــر کــه کارگردانان 
ــی وارد  ــدگان اجرای ــه  کنن ــوان تهی ــه عن ــد ب قســمت اول بودن
ــتین  ــان گلداس ــی، جانات ــیس دیل ــان فرانس ــدند. ج ــل ش عم
ــن  ــا ای ــوان فیلمنامه نویســان ب ــه عن ــز ب ــا نی ــکا ریوینوج و اری

ــد. ــکاری کرده ان ــن هم انیمیش
بیشــتر صداپیشــگان انیمیشــن هــم همــان هایــی هســتند که 
از قســمت اول حضــور داشــته اند: بیــل َهــِدر در نقــش فلینــت، 
آنــا فاریــس در نقــش ســم اســپارک، جیــم کــن در نقــش تیم، 
ــس در  ــک هری ــل پاتری ــت، نی ــش بِِرن ــمبرگ در نق ــدی س ان
ــروز  ــری ک ــی، ت ــرت در نقــش مان ــن ب نقــش اســتیو، بنجامی
ــتروی و  ــش چس ــورت در نق ــل ف ــرل، وی ــر ای ــش افس در نق

کریســتین اســکال در نقــش بــاب اورانگوتــان.
ــه تهیه کنندگــی ســونی پیکچــرز انیمیشــن  ــن انیمیشــن ب ای
کــه توســط کلمبیــا پیکچــرز توزیــع شــد، 27 ســپتامبر 2013 
روی پــرده رفــت و در فهرســت اولیــه اســکار جــای گرفــت امــا 
موفــق نشــد بــه فهرســت نهایــی راه یابــد و عنــوان فینالیســت 

را کســب کنــد.
 

موفقیت در گیشه
ایــن کمــدی فانتــری بــه لطــف اســتقبال خانواده هــا در 
ــاه  ــده در م ــای اکران ش ــه فیلم ه ــن افتتاحی ــت بهتری فهرس
ســپتامبر، رده چهــارم را بــه خود اختصــاص داد و تماشــاگران در 
وبســایت سینمااســکور بــه پــروژه 7۸ میلیــون دالری »ابــری با 

ــد. ــه قلقلــی 2« درجــه A- داده ان ــارش کوفت احتمــال ب
ــال  ــا احتم ــری ب ــن »اب ــس از اولی ــال پ ــار س ــم چه ــن فیل ای
ــر  ــم اول اواخ ــت. فیل ــرده رف ــی« روی پ ــه قلقل ــارش کوفت ب
ســپتامبر 2009 اکــران شــد و در هفتــه اول اکــران 30.3 
ــرای  میلیــون دالر فروخــت کــه یــک پیــروزی غیرمنتظــره ب
ســونی بــود. بــا ایــن حــال قســمت اول در نهایــت 125 میلیون 
دالر فــروش کــرد و فــروش 274 میلیــون دالری قســمت دوم، 
یــک پیــروزی بزرگتــر را بــرای کمپانــی ســازنده اش رقــم زد.

 
قصه از کجا شروع می شود

ــی  ــی جای ــود، یعن ــاز می ش ــمت اول آغ ــه قس ــتان از ادام داس
ــود  ــرده ب ــراع ک ــت اخت ــه فلین ــی ک ــد غذای ــین تولی ــه ماش ک
ــوان و  ــرع ج ــت مخت ــا فلین ــود، ام ــارج می ش ــرل خ از کنت
دوســتش موفــق می شــوند کــه شــرایط را مدیریــت و دســتگاه 

ــد. ــف کنن را متوق
ــهر  ــه از ش ــد ک ــتش مجبورن ــت و دوس ــمت فلین ــن قس در ای
ــدار  ــذا بی ــه ماشــین غ ــی ک ــا زمان ــارج شــوند ام خودشــان خ
می شــود، تعــدادی موجــود و جانورانــی از جنــس غــذا پدیــدار 
ــه  ــد ک ــاب می کن ــد ایج ــی جدی ــرایط بحران ــوند و ش می ش

ــد. ــی نجــات دهن ــا را از ویران ــد و دنی ــا برگردن آنه
ــده اند،  ــد ش ــا تولی ــس خوراکی ه ــه از جن ــی ک ــه حیوان های ب
از  ترکیبــی  همبرکبــوت  مثــًا  می گوینــد.  فودی مــال 
ــکل  ــه ش ــگی ب ــه س ــگ موز ک ــا س ــوت، ی ــر و عنکب همبرگ
مــوز اســت. در ایــن فیلــم حتــی تــوت فرنگــی هــا هــم جــان 
دارنــد و موجــودات پیونــدی ماننــد »ســاندویچ-کروکودیل« یــا 

ــدا مــی شــوند. ــور پی ــه وف »هندوانه-فیــل« هــا هــم ب
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــره م ــرع باالخ ــت الک وود مخت ــوغ فلین نب
می گیــرد و او توســط چســتر، چهــره محبــوب خــود بــرای کار 
در شــرکت الیــو کــورپ دعــوت می شــود، جایــی کــه بهتریــن 
ــی  ــدن زندگ ــر ش ــرای بهت ــا ب ــان دنی ــن مخترع و باهوش تری
ــت  ــت راس ــاب، دس ــد. ب ــق می کنن ــوژی خل ــان ها، تکنول انس
ــک  ــت. او ی ــات اوس ــن اختراع ــی از بزرگ تری ــتر و یک چس

ــن  ــانی و در عی ــز انس ــا مغ ــه ب ــیار تحول یافت ــان بس اورانگوت
حــال مخلوقــی مــوذی و اهــل کلــک و حقــه اســت.

فلینــت همیشــه آرزو داشــت بــه عنــوان یــک مختــرع بــزرگ 
ــوض  ــی ع ــز زمان ــه چی ــا هم ــرد، ام ــرار بگی ــد ق ــورد تایی م
ــذا  ــه غ ــه آب را ب ــتگاه او ک ــرد دس ــی می ب ــه او پ ــود ک می ش
تبدیــل می کنــد، هنــوز فعــال اســت و جانورانــی جهش یافتــه 
ــد. در شــرایطی کــه سرنوشــت  ــد می کن ــه شــکل غــذا تولی ب
انســان ها در دســت فلینــت اســت، او و دوســتانش بــرای 

ــوند. ــل می ش ــا وارد عم ــات دنی نج
باقــی مانــده هــای غذایــی کــه توســط ایــن مختــرع ناامیــد بــا 
تغییــرات ژنتیکــی تولیــد شــده اند، تبدیــل بــه غذا-هیوالهــای 
ــورت  ــام »بجــو و ق ــه ن ــره ای ب وحشــی مــی شــوند کــه جزی
ــند.  ــی کش ــی م ــه ویران ــد و آن را ب ــی کنن ــارت م ــده« را غ ب

نابغه ای که از غذا هیوال ساخت/ وقتی از آسمان کوفته قلقلی می بارد!
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فلینــت بــه جــای آنکــه از ایــن واقعیــت کــه یکــی از اختــراع 
ــد ســرافکنده باشــد،  ــران کن ــا را وی ــود دنی هــای او نزدیــک ب
ــرع درجــه  ــوان یــک مخت ــه عن ــن اســت کــه ب ــال ای ــه دنب ب
ــا صداپیشــگی  ــک شــناخته شــود. الگــوی او، چســتر وی ب ی
ویــل فــورت اســت. شــخصیتی ترســناک کــه تا حــدی یــادآور 
ــتثمارگرش  ــرکت اس ــت ش ــرای منفع ــت و ب ــز اس ــتیو جاب اس
»الیــو کــورپ« کــه قصــد دارد محصولــی بــه ســبک آی فون 
بــرای رســتوران جدیــد خــود ابــداع کنــد، از خاقیــت دیگــران 

نهایــت سوءاســتفاده را مــی کنــد.
ــتگاه  ــه دس ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــتاقانه ب ــتر وی مش چس
اف.ال.دی.اس.ام.دی.اف.آر مخففــی طوالنــی بــرای وســیله 
ــل  ــذا تبدی ــه غ ــه آب را ب ــرده ک ــراع ک ــت اخت ــه فلین ای ک
انتهــای  در  ف.ال.دی.اس.ام.دی.اف.آر  اســت.  می کنــد، 
قســمت اول بــه نظــر مــی آمــد از بیــن رفتــه باشــد، امــا این 
اختــراع در واقــع پیشــرفت کــرده و هوشــمندتر شــده و یــک 
اکوسیســتم جامــع از »شــبه غــذا« هایــی را تولیــد مــی کنــد 

ــد. کــه جــان دارن
فیلــم مــی خواهــد بگویــد ایــن موجــودات جدید حــق دارنــد در 
صلــح و امنیــت زندگــی کننــد. چــرا؟ چــون آنهــا بســیار جذاب 
ــوس«  ــد »هیپوتاتام ــی مانن ــا هســتند و شــامل موجودات و زیب
ــان  ــن می ــا در ای ــوند. ام ــی ش ــم م ــیدنی« ه ــوه نوش و »می
»عنکبــوت پنیــری« جهــش یافتــه هــم وجــود دارد کــه یــک 
ــه جــای پاهایــش ســیب  همبرگــر غــول پیکــر اســت کــه ب
زمینــی ســرخ کــرده دارد و چندیــن چشــم کنجدی وحشــتناک 
هــم روی ســرش جا گرفتــه و مــی توانــد شــما را بخــورد. البته 
اگــر دســت از خارانــدن پشــتش برنداریــد او مــی توانــد یــک 

حیــوان خانگــی دوســت داشــتنی باشــد.

نظر منتقدان
قســمت اول ایــن فیلــم بــا روش هوشــمندانه ای بــه مســخره 
کــردن فیلــم هــای ســبک فاجعــه، پرداخــت امــا ایــن 
ــای آن  ــه ج ــود و ب ــی ش ــاهده نم ــم دوم مش ــت در فیل ظراف
مبــارزه فلینــت و دوســتانش بــا جزیــره ای کــه تحــت تســلط 
مخلوقــات جهــش یافتــه درآمــده، بیشــتر شــبیه یک بازســازی 
تمســخرآمیز و اغــراق آمیــز از فیلم هــای »پــارک ژوراســیک« 
ــای  ــه ج ــا ب ــه اینج ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی رود. ب ــمار م ــه ش ب
دایناســورهای غــول پیکــر میوه هــای عجیــب و غریــب غــول 
پیکــری یافــت می شــوند کــه بــه خــون همــه اعضــای گــروه 

تشــنه هســتند.

ــچ  ــم آور هی ــای توه ــن دنی ــه در ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــد. ــی کن ــم نم ــی حک منطق

کارگردانــان فیلــم کــودی کمــرون و کریــس پیــرن هــر دو در 
ــا وجــود  گــروه داســتان نویســی فیلــم اول نقــش داشــتند و ب
ــی  ــع اصل ــه منب ــد نســبت ب ــاخته ان ــه س ــه ای ک ــه ادام اینک
احتــرام زیــادی نشــان می دهــد، نقش هــای مهمتــر را 
ــد و  ــذار کرده ان ــی واگ ــخصیت های فرع ــام ش ــه تم ــاً ب تقریب
در ایــن اثــر بســیاری از پیــام آن فیلــم و آنچــه را کتــاب مصــور 
ــر  ــد  زی ــان آن بودن ــی بی ــرت در پ کاســیک جــودی و رون ب

پــا می گذارنــد.
ــی کــه فیلــم اول بدتریــن شــرایطی را کــه در صــورت  در حال
بازیچــه گرفتــن طبیعــت توســط انســان ها پیــش مــی آمــد، 
ــد  ــه نبای ــه جامع ــد ک ــی گوی ــمت دوم م ــی داد قس ــان م نش
ــک  ــی ژنتی ــتناک مهندس ــج وحش ــردن نتای ــن ب ــرای از بی ب
کــه اینجــا بــه عنــوان شــکلی نــاب از خاقیــت تصویــر شــده، 

ــد. ــه عمــل کن عجوالن
در حالــی کــه در کتــاب دوم جــودی و رون بــرت بــا عنــوان 
»ترشــی ها بــه ســمت پیتزبــورگ«، شــخصیت ها بــا 
ــم  ــوند و تصمی ــه می ش ــا مواج ــده غذاه ــی از باقیمان کوه
مــی گیرنــد آنهــا را بیــن جمعیت هــای گرســنه سراســر دنیــا 

پخــش کننــد، داســتان فیلــم دوم همــه محتــوای فیلــم اول 
را بــه تشــتت مــی کشــد و نشــان مــی دهــد اســتودیوهای 
ــی  ــوچ و بی معن ــای پ ــاد از خوده ــز از انتق ــازی هرگ فیلمس
خســته نمی شــوند و بــه زور ســعی دارنــد تــا پیام هــای ضــد 
ــا  ــه دقیق ــد ک ــی بگنجانن ــل فیلم های ــه را داخ مصرف گرایان
مــی خواهنــد از شــماری از محصــوالت بــرای فــروش 

ــد. ــت کنن حمای
ــا موضوعــی ضــد و  ــه ایــن ترتیــب بایــد گفــت فیلــم دوم ب ب
نقیــض، داســتان اخاقــی نویســندگان کتــاب را بــه انحــراف 
کشــانده اند تــا بــه زور میــل بــه ســرگرم کــردن را کــه از نظــر 

خودشــان ضــروری و واجــب اســت، تامیــن کننــد.
ــا  ــرد ت ــی ب ــو م ــوژی را جل ــی تکنول ــم قبل ــه فیل ــی ک در حال
همــه چیــز را قابــل خــوردن کنــد، ایــن فیلــم بیشــتر از آنکــه 
ــش  ــی و نق ــه طراح ــد ب ــز باش ــوم متمرک ــت و مفه روی باف
توجــه دارد و انبوهــی از شــبه غذاهــای وحشــی و یــک محیــط 
ســالم و قــوی اســتوایی بــرای زیســتن آنهــا اختــراع مــی کنــد 
ــر  ــام ســن فرانخــوزه کــه مق ــه ن ــی ب ــا در یــک شــهر خیال ت
فرماندهــی شــرکت الیــو کــورپ اســت، همــه چیــز را کنتــرل 

ــد. کن
ــا،  ــکا ریوینوج ــه اری ــه ای ک ــه فیلمنام ــی مای ــتان ب داس
ــته اند  ــتاین نوش ــان گلدس ــی و جانات ــیس دیل ــان فرانس ج
بــا تصویــر کــردن موجــودات غذایــی جــذاب جبــران 
ــم  ــم و ریت ــده دار فیل ــخره و خن ــن مس ــا  لح ــود، ام نمی ش
دیوانــه وار آن بــرای افــزودن بــر انــرژی و سرمســتی 

ــت. ــد اس ــاگر مفی تماش
ــوع  ــه، در مجم ــودن در گیش ــق ب ــود موف ــا وج ــم ب ــن فیل ای
عــدد 6.4 از 10 را از منتقــدان دریافــت کــرده اســت و در 
ــه انــدازه فیلــم  ــاره آن گفتــه شــده کــه گرچــه ب مجمــوع درب
اول خاقانــه و هوشــمندانه نیســت، امــا آنقــدر چشــم را جــذب 
ــان کــم ســن را ســرگرم  ــد مخاطب ــد کــه بتوان خــود مــی کن

ــد. کن
ــد  ــز صداپیشــگی آن را تحســین کرده ان ــدان نی برخــی از منتق
ــد. از  ــذاب خوانده ان ــم را ج ــی فیل ــودات خیال ــر موج و تصوی
ــن دو  ــد همی ــه می گوی ــر ک ــوود ریپورت ــد هالی ــه منتق جمل
ــا آن غــذای مفرحــی بــرای  عامــل موجــب شــده تــا بتــوان ب
مخاطبــان فراهــم دیــد. منتقــد نیویــورک دیلــی نیــوز هــم بــا 
دادن امتیــاز 4 از 5 بــه فیلــم مــی گویــد فیلــم همــه چیزهایــی 
ــرق،  ــه زرق و ب ــد، دارد از جمل ــت دارن ــودکان دوس ــه ک را ک

ــی. ــی نظم ــودن و ب ــادی ب غیرع
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ــکار  ــه اس ــزد اولی ــی از 14 نام ــه یک ــه« ک ــن »حماس انیمیش
ــودات  ــی موج ــای حماس ــفر در دنی ــا س ــود، ب ــال 2014 ب س
ناپیــدای جنگلــی، گریــزی بــه قصه هــای ایرلنــدی دارد و بــار 

ــد دارد.  ــر شــر تاکی ــر براب ــروزی خی ــر پی دیگــر ب
انیمیشــن »حماســه« را کریــس وج کارگردانــی کــه پیــش از 
ــا« را در  ــال 2002 و »ربات ه ــی« را در س ــر یخ ــن »عص ای
ســال 2005 ســاخته بــود، ســاخته اســت. ایــن فیلــم براســاس 
ــی شــده و  ــر کارگردان ــام جــی آســتل و مــت امب ــه ت فیلمنام

تولیــد آن ســه ســال طــول کشــیده اســت.
ســازندگان فیلــم که بــرای قصــه فیلمنامــه خــود از ماجراهای 
کتابــی پرخواننــده بــه همیــن نــام اثــر ویلیــام جویــس بهــره 
ــاب و حــال و هــوای آن  ــه قصــه کت ــد ب ــد می گوین ــه ان گرفت
ــرگ  ــردان ب ــوان »م ــا عن ــس ب ــاب جوی ــد. کت ــادار مانده ان وف
پــوش و حشــره های خــوب شــجاع« کتابــی بــرای کــودکان 

اســت.
ــران  ــال 2013 اک ــی س ــاه م ــه در م ــن ک ــم انیمیش ــن فیل ای
شــد، یکــی از 14 فیلمــی بــود کــه در فهرســت اولیــه اســکار 
2014 جــای داشــت امــا بــه مرحلــه نهایــی راه نیافــت. ایــن 
فیلــم که بــا نقدهــای مختلفــی روبــه رو شــد در نهایــت امتیاز 

ــرد. ــت ک ــی دریاف 6.7 را از ســایت آی.ام.دی.ب
ــری  ــام م ــه ن ــاله ب ــری 17 س ــتان دخت ــی داس ــان اصل قهرم
کاتریــن اســت و خــط کلــی داســتان دربــاره نبــرد خیــر و شــر. 
ایــن دختــر نوجــوان کــه پــدرش پروفســوری محقــق اســت، 
ناخواســته وارد دنیایــی اســرارآمیز مــی شــود و در نبــردی کــه 
ــرای نجــات یــک دنیــای فانتــزی وجــود دارد، درگیــر مــی  ب

شــود.

کمپانــی فوکــس قــرن بیســتم تهیــه کننــده انیمیشــن 
ــاخت و  ــون دالری س ــه 93 میلی ــا بودج ــه« آن را ب »حماس

فــروش کلــی آن 26۸ میلیــون دالر بــود.
ــام  ــن انیمیشــن شــماری ن ــام صداپیشــگان ای در فهرســت ن
ــا  ــه ت ــارل گرفت ــن ف ــود از کالی ــی ش ــده م ــه دی ــل توج قاب
کریســتوف والتــس. از دنیــای موســیقی نیــز نــام پیــت بــال و 
بیانســه در ایــن انیمیشــن جــای دارد. جــاش هاچرســون، آماندا 
ســایفرد، عزیــز انصــاری و  اســتیون تایلــر دیگــر صداپیشــگان 

ایــن انیمیشــن هســتند.
ــاد دختــر  ــه ی مــری کاتریــن قهرمــان اصلــی داســتان کــه ب
ویلیــام جویــس )نویســنده کتــاب( کــه در اثــر بیمــاری چنــد 
ــا  ــده، ب ــده ش ــام خوان ــن ن ــه ای ــت، ب ــل درگذش ــال قب س
صــدای آمانــدا شــفیلد بازیگــر نقــش کــوزت در نســخه جدیــد 

ــور دارد. ــم حض ــان« در فیل »بینوای

قصه ای فولکلور از سرزمین ایرلند
کالیــن فــارل بازیگــر ایرلنــدی تبــار ســینما بــه جــای یکــی 
از شــخصیت های اصلــی ایــن انیمیشــن یعنــی رانیــن 
ــه«  ــرا »حماس ــدارد زی ــب ن ــای تعج ــت و ج ــرف زده اس ح
محصــول مشــترک ســینمای ایرلنــد و آمریکاســت و بســیاری 
ــارکت  ــکاری و مش ــد آن هم ــدی در تولی ــدان ایرلن از هنرمن

داشــته اند.
کریــس وج کارگــردان فیلــم دربــاره آن گفتــه اســت: بخــش 
مهمــی از فرهنــگ مــردم ایرلنــد در قصــه ایــن انیمیشــن بــه 
نمایــش درمــی آیــد و کلیــت فیلــم بــه فرهنــگ ملــی مــردم 

ایــن ســرزمین مــی پــردازد.

در واقــع همانطــور کــه انیمشــین »ریــو« در شــهر ریودوژانیرو 
ــن  ــم همی ــه« ه ــت، »حماس ــی داش ــه ای بوم رخ داده و قص
ــد  ــای ایرلن ــگل ه ــزی جن ــوا را در دل فضــای فانت ــال و ه ح

ــور آن دنبــال مــی کنــد. و قصــه هــای فولکل
ــازی  ــش اول ب ــم »اســکندر« در نق ــه در فیل ــارل ک ــن ف کالی
کــرده بــود، مدتــی اســت کــه بــه فیلــم هایــی کــه بــه نوعــی 
در ارتبــاط بــا کــودکان و نوجوانــان هســتند، تمایــل نشــان می 
دهــد و بــه حضــور در کمــدی درام »نجــات دادن آقــای بنگر« 
ــل  ــراز تمای ــز اب ــت دیســنی نی ــی وال ــد کمپان محصــول جدی

کــرد.
 

قصه از کجا شروع می شود؟
تــارا ملکــه سیاهپوســت جنــگل، روح جهــان طبیعــت اســت. 
ــن  ــینی تعیی ــود جانش ــرای خ ــار ب ــال یک ب ــد س ــر ص او ه
ــوان،  ــه ای ج ــه غنچ ــدن روح او ب ــده ش ــا دمی ــد و ب می کن

ــن مــی شــود. ــدی تعیی ملکــه بع
ــر  ــه ب ــی ک ــت شناس ــور زیس ــر پروفس ــن دخت ــری کاتری م
زندگــی موجــودات هوشــمندی کــه معتقــد اســت وجــود دارند 
تحقیــق مــی کنــد، طــی حادثــه ای در جنــگل گــم مــی شــود 
و وارد داســتانی می شــود کــه در نهایــت بایــد روح طبیعــت را 

نجــات دهــد.
رونیــن شــخصیت اصلــی دیگــر قصــه، سردســته محافظــان 
ملکــه اســت کــه بــه عنــوان »بــرگ پوش هــا« شــناخته مــی 
شــوند. نــاد یکــی از ســربازان اســت کــه بــه کمــک فرمانــده 
ــظ  ــو محاف ــم گال ــد. نی ــظ کن ــگل را حف ــا روح جن ــد ت می آی
کتابخانــه طومارهــا اســت. در ایــن طومارهــا همــه مســتندات 

باز هم نیکی در مبارزه با شر پیروز می شود/ سفری حماسی به دل جنگل
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ــار حلزون هــا ثبــت مــی شــود. ــی رفت جنــگل حت
مــری کاتریــن پــس از مــرگ مــادرش، در کنــار پــدرش کــه 
ــی  ــی م ــت زندگ ــده اس ــته کنن ــب و خس ــمندی عجی دانش
ــگل و  ــناخت جن ــه ش ــش را در زمین ــد. پروفســور تحقیقات کن

ــت. ــرده اس ــز ک ــاکن در آن متمرک ــمند س ــودات هوش موج
ــاب  ــن را انتخ ــا کوچکتری ــان غنچه ه ــگل از می ــه جن ملک
می کنــد تــا جانشــین او شــود، امــا بــا حملــه باگن هــا روبــه رو 
مــی شــود. مندریــک سردســته باگن هــا اســت. او و ســپاهش 
ــت  ــود حمای ــا وج ــا هســتند. ب ــی ه )حشــرات( مســبب خراب
ــن  ــرانجام رونی ــود و س ــره می ش ــه محاص ــش، ملک محافظان
ــد و  ــرا می رس ــت، ف ــوار اس ــی مگس خ ــر مرغ ــوار ب ــه س ک
ملکــه تــارا را از آنجــا دور مــی کنــد، امــا در نبــردی کــه بــه پــا 
می شــود پســر مندریــک کشــته و ملکــه زخمــی مــی شــود.  
در همیــن زمــان مــری کاتریــن کــه از دســت پــدرش 
عصبانــی شــده، خانــه را تــرک می کنــد و بــه دنبــال ســگش 
ــد و  ــارا را مــی بین ــادن ملکــه ت وارد جنــگل مــی شــود. او افت
ملکــه از قدرتــش بــرای کوچــک کــردن او اســتفاده می کنــد 
ــه را  ــد غنچ ــی گوی ــن م ــری کاتری ــه م ــرگ ب ــش از م و پی
پیــش یــک کــرم شــب تــاب ببــرد. مــری کاتریــن بــا رونیــن 
ــه را انجــام  ــن وظیف ــا ای ــود ت ــی ش ــراه م ــا هم وبرگ پوش ه

ــد. ده
ــه  ــه غنچ ــاه ب ــور م ــا ن ــعی دارد ت ــا س ــته باگن ه ــا سردس ام
ــن باعــث  ــرد. ای نرســد و روح تاریکــی در غنچــه شــکل بگی

ــرود. ــن ب ــگل از بی ــی جن ــه تمام خواهــد شــد ک
ــرد و  ــکل می گی ــا ش ــه ای از ماجراه ــان مجموع ــن می در ای
گروهــی از موجــودات عجیــب جنــگل با هــم جمع می شــوند 
تــا بــه خواســت ملکــه عمــل کننــد. ولــی محــل نگهــداری 
ــو مــی رود و مندریــک از جــای آن باخبــر  غنچــه ســرانجام ل

مــی شــود.
کتابخانـه طومارها مکانی اسـت که همه وقایع جنـگل در آنجا 
ثبـت می شـود و این گـروه با خوانـدن تاریخ متوجه می شـوند 
غنچه باید امشـب زیر نور مـاه کامل در بلندترین نقطه شـکوفا 
شـود. امـا مندریک به مقـر ماه یورش مـی برد و در غیـاب ناد و 
مری کاتریـن، ماب، گراب و غنچـه را می دزدد و امیدوار اسـت 
با شـکفته شـدن غنچـه در تاریکی، فرزندش که کشـته شـده، 

دوباره زنده شـود.
در ادامــه ماجــرا مــری کاتریــن بــه خانــه شــان بازمــی گــردد 
ــا از امکانــات آنجــا اســتفاده کنــد و اینجاســت کــه متوجــه  ت
ــان  ــی پنه ــتی از زندگ ــات درس ــدرش اطاع ــود پ ــی ش م
ــرانجام  ــا س ــود. آنه ــرده ب ــف ک ــگل کش ــودات در جن موج
ــرار می شــوند. غنچــه  ــه ف ــق ب ــد و موف اســرا را آزاد مــی کنن
ــن کــه خفاش هــای  ــا وجــود ای ــد و ب ــاه می برن ــر م ــه مق را ب
مندریــک جلــوی نــور مــاه را می گیرنــد تــا غنچــه در تاریکــی 
بشــکفد اینجاســت کــه پروفســور بومبــا بــه کمــک آنهــا مــی 
ــروه در آن  ــای گ ــه اعض ــه هم ــا کاری ک ــرانجام ب ــد و س آی
نقــش دارنــد، نــور مــاه بــه غنچــه مــی رســد و غنچــه در نــور 

مــاه مــی شــکفد و باعــث شکســت باگــن هــا مــی شــود.
ســرانجام غنچــه گل »همیشــه بهــار« کــه تــارا انتخــاب کرده 
بــود، جانشــین او مــی شــود. مــری کاتریــن بــه انــدازه واقعــی 
ــای  ــدرش در کاره ــتیار پ ــوان دس ــه عن ــردد و ب ــی گ ــر م ب

تحقیقاتــی بــه او کمــک مــی کنــد.
ــرد  ــر نب ــن داســتان همانطــور کــه از ظاهــر آن پیداســت ب ای
ــه  ــار ماجــرا را ب ــن ب ــر و شــر تمرکــز دارد و ای همیشــگی خی
دل طبیعــت مــی بــرد تــا ضمــن اســتفاده از رنــگ و لعــاب آن 
بتوانــد کمــی خاقیــت هم بــه ماجــرا اضافــه کند. شــخصیت 
هــای بامــزه کــه بعضــا حیوانــات کوچکــی هســتند بــه ویــژه 
حلــزون هــا بــه دل بیننــده مــی نشــینند و در نهایــت در زیــر 

متــن هــم قصــه ای عاشــقانه روایــت مــی شــود.
اتحــاد بــرای مبــارزه بــا دشــمنان، پیروزی همیشــگی خیــر در 
برابــر شــر، تاکیــد بــر محبــت و عشــق و اعتمــاد بــه یکدیگر و 
....نکاتــی کــه ســازندگان »حماســه« بــر آن تاکیــد دارنــد. این 
ــرای  ــگ اســت بیــش از آنکــه ب انیمیشــن کــه سرشــار از رن
ــان را  ــد نوجوان ــی توان ــد م ــذاب باش ــودک ج ــنی ک ــروه س گ
بــه خــود جلــب کنــد و فضــای داســتانی آن بــا وجــود داشــتن 
چنــد قهرمــان مذکــر ولــی بــه نظــر نمی رســد بــرای پســرها 

جــذاب باشــد.

نظر منتقدان
ــد.  ــه رو ش ــی روب ــای متفاوت ــا نقده ــه« )epic(  ب »حماس
ــوع  ــه موض ــه هم ــن ک ــود ای ــا وج ــد: ب ــی نویس ــدی م منتق
روایــت شــده آشــنا و تکــراری هســتند، امــا انیمیشــن زیبایــی 

ــد. ــرگرم کن ــواده را س ــد خان ــی توان ــت و م اس
وب ســایت متاکریتیــک امتیــاز 52 از 100 را به آن داده اســت 

و ســینما اســکور آن را دارای درجــهA  نامیده اســت.
ــای  ــی ه ــد ویژگ ــتان را فاق ــی داس ــت ویکل ــد انترتینم منتق
ــان  ــم هم ــد فیل ــی نویس ــده و م ــار خوان ــای پیکس فیلم ه
ــار« هــم  ــه در »آوات ــی را دارد ک ــت گرای ویژگــی هــای طبیع

ــی  ــان م ــگ آن را درخش ــر رن ــا از نظ ــم ام ــاهدش بودی ش
ــد. خوان

منتقــد هالیــوود ریپورتــر نگاهــی ترکیبــی بــه فیلــم دارد و می 
ــوان از  ــی ت ــت م ــان اس ــن در می ــای انیمیش ــی پ ــد وقت گوی
ــردازی یــک دســت  ــا از نظــر شــخصیت پ ــاع کــرد ام آن دف

ــز تکــراری اســت. ــد داســتان همــه چی نیســت و در رون
منتقــد شــیکاگو تریبیــون هــم از 5 ســتاره تنهــا دو ســتاره بــه 
فیلــم مــی دهــد و می گویــد حفــظ روند داســتان و شــخصیت 
هــا دشــوار اســت و منتقــد نیویــورک پســت بــه آن تنهــا یــک 
ســتاره و نیــم از چهــار ســتاره مــی دهــد و مــی گویــد داســتان 
ــه درد بچــه هــا مــی خــورد امــا بزرگســاالن تنهــا مــی  آن ب

تواننــد از زیبایــی انیمیشــن آن بهــره ببرنــد.
منتقــد دیگــری نیــز بــا دادن ســه امتیــاز از پنــج امتیــاز مــی 
نویســد: فیلــم باوجــود جنــگل خیالــی کــه بــه صــورت ســه 

بعــدی جــان گرفتــه، بیشــتر ترســناک اســت.
ــا  ــاز C منفــی مــی نویســد: ب ــا دادن امتی ــز ب ــم نی ــد تای منتق
ــرای  ــادی ب ــات زی ــه امکان ــوژی ک ــرفت تکنول ــود پیش وج
خلــق انیمیشــن را پدیــد مــی آورد، امــا ایــن انیمیشــن نمــی 
توانــد چیــزی مشــابه آثــار پیکســار خلــق کنــد و حــس آثــار 

ــذارد. ــای بگ ــه ج ــیک آن را ب کاس
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خطای »فرانکن وینی« 
در باب فلسفه خلقت

انیمیشــن »فرانکــن وینــی« ســاخته تیــم برتــون بــا قــرار دادن 
انســانی بــا توانایــی قــدرت خلــق موجــودی زنــده بــه عنــوان 
شــخصیت اول خــود، در نقطــه مقابل فلســفه خلقــت و آنچه در 

ادیــان الهــی بیــان شــده قــرار می گیــرد. 
تیــم برتــون کارگــردان و نویســنده متفــاوت هالیــوود انیمیشــن 
»فرانکــن وینــی« را بــر مبنــای فیلمنامــه ای از لیئوناردریپــس 
ــورت  ــن ش ــارا و مارتی ــن اوه ــدر، کارتی ــا رای ــاخته و وینون س
صداپیشــگان ایــن انیمیشــن هســتند. »فرانکــن وینــی« 
انیمیشــنی در ســبک اســتاپ موشــن اســت کــه اولیــن تجربــه 
برتــون بعــد از 7 ســالی بــه شــمار مــی آیــد کــه تنهــا در دنیــای 

ــده ســیر مــی کــرد. اکشــن زن
ایــن انیمیشــن کــه اولیــن فیلــم ســیاه و ســفیدی اســت کــه به 
صــورت ســه بعدی در آمــده، شــاید چنــدان مناســب بچــه هــا 
نباشــد و بــا مفهوم انیمیشــن مطابقــت نداشــته باشــد. همانطور 
ــز  ــون نی ــب« برت ــرزمین عجای ــس در س ــم »آلی ــه از فیل ک
نمی شــد انتظــار داشــت تــا کــودکان را بــه عنــوان مخاطبــان 

خــود انتخــاب کــرده باشــد.

اثری تیم برتونی
ــه در  ــم ک ــی را ه ــان نوجوان ــاید مخاطب ــی« ش ــن وین »فرانک
ــای  ــان و فضاه ــای درخش ــا رنگ ه ــن ب ــی روش ــار فیلم انتظ
ــن  ــک از ای ــچ ی ــم هی ــرا فیل ــد زی ــد کن ــتند، ناامی ــا هس زیب
ویژگی هــا را نــدارد. بــا ایــن حــال از نظــر احساســی و فضــای 
ــا وجــود ایــن کــه  داســتانی احتمــاال مــی توانــد مخاطــب را ب
ــا  ــا ب ــا انته ــود، ت ــد ب ــه خواه ــت نتیجــه چ ــد در نهای ــی دان م
ــان  ــر و مخاطب ــودکان پیچیده ت ــر ک ــد و ب ــراه کن ــود هم خ
بزرگســال تاثیــر بگــذارد. در یــک کام ایــن انیمیشــن در جهان 
ــد و اگــر مجموعــه فیلم هــای  ــون ســیر مــی کن داســتانی برت
ــتاین«  ــان »فرانکش ــده و رم ــیک را ندی ــت کاس ــر وحش ژان
مــاری شــلی را نخوانــده باشــید، متوجــه خیلــی از مســایلی کــه 

ــوید. ــد، نمی ش ــاع  می ده ــا ارج ــه آنه ــی« ب ــن وین »فرانک
ــه  ــر از بخی ــش پ ــه بدن ــدن ســگی ک ــده ش ــه زن ــن اینک ضم
اســت، در گوشــش میخــی فــرو رفتــه و بعــد پیــدا شــدن ســر و 
کلــه هیوالهــای بدشــکلی کــه هر کــدام ترکیبــی از موجــودات 
ــی  ــد فضای ــی توان ــتند، نم ــناک هس ــای ترس ــج فیلم ه رای
ــزه و  ــیرین و بام ــم ش ــناک و ه ــوز و ترس ــم مرم ــان، ه همزم

ــم آورد. ــرح را فراه مف

ــه  ــد ب ــی توان ــون م ــای برت ــا کاره ــنایی ب ــال آش ــر ح در ه
ــد.  ــون را درک کن ــر هــدف برت ــا بهت ــد ت مخاطــب کمــک کن
برتــون بــه خاطــر اشــتیاقی کــه بــرای کــم ســر و صــدا بــودن 
ــام  ــا بونه ــی دپ و هلن ــی از جان ــت، حت ــی داش ــن وین فرانک
کارتــر اســتفاده نکــرد تــا کمتــر مهــر شــناخته شــده اش را بــر 

ــد. ــر زده باش ــن اث ای
تیــم برتــون کارگــردان، تهیه کننــده، نویســنده، طــراح، 
ــش در  ــا ســبک متفاوت ــی اســت. او ب ــاش و شــاعر آمریکای نق
فیلمســازی شــناخته شــده و طراحــی شــخصیت های عجیــب 
ــی  ــه م ــاوت نگ ــتدارانش را منتظــر کاری متف او همیشــه دوس
ــته ترین  ــه اش از برجس ــال پردازان ــای خی ــدگاه ه ــا دی دارد. او ب
ــزد  ــا نام ــد و باره ــمار می آی ــه ش ــوود ب ــای هالی کارگردان ه
ــه  ــت. هم ــوده  اس ــکار ب ــوب و اس ــدن گل ــز گل ــت جوای دریاف
ــت و  ــی دپ اس ــه او جان ــورد عاق ــر م ــه بازیگ ــد ک ــی دانن م
ــی اش  ــای خیال ــکاری دپ بســیاری از شــخصیت ه ــا هم او ب
ــی و  ــان بخشــیده اســت، »چارل ــش ج ــم های ــای فیل را در دنی
کارخانــه شــکات ســازی«، »ادوارد دســت قیچــی« و »آلیــس 
ــتند. ــا هس ــن همکاری ه ــه ای ــب« از جمل ــرزمین عجای در س

ــک اســت.  ــره و تاری ــی آشــفته و تی ــون شــیفته دنیای ــم برت تی
ــز  ــب« نی ــس در ســرزمین عجای ــا ســاخت انیمیشــن »آلی او ب
ــز و راز شــناخته شــده را  ــا همــه داســتان پررم ــرد ت ــاش ک ت
بــا جهانــی پــر از هــرج و مــرج و ناآرامــی بــدل کنــد و البتــه در 
ایــن کار هــم کامــا موفــق بــود. شــخصیت هــای آثــار برتــون 
معمــوال عجیــب و غریــب و دارای صورت هــای ســنگی و بــی 

ــی کــه خودشــان موجوداتــی وحشــت  حــس هســتند و در حال
زده هســتند، مــی تواننــد موجــب تــرس دیگــران شــوند.

ارجاعی به گذشته
ــون  ــرای برت ــم ب ــن فیل ــد کــه ای ــول بودن ــدان متفــق الق منتق
حالتــی کامــا شــخصی داشــت و او بــا ایــن فیلــم بــه بازگویی 

داســتانی پرداخــت کــه متعلــق بــه 2۸ ســال قبــل بــود.
ــون  ــم برت ــع »فرانکــن وینــی« بازســازی انیمیشــنی تی در واق
ــاه خــودش کــه در ســال 19۸4 ســاخته اســت. او  ــم کوت از فیل
انیمشــن را بــه ســبک اســتاپ موشــن ســاخته اســت یعنــی بــه 
جــای قــرار دادن نقاشــی، کارتــون و عروســک مقابــل دوربیــن 

انیمیشــن، انســان واقعــی قــرار داده اســت .
بــه همیــن دلیــل بایــد گفــت »فرانکــن وینــی« از 2 داســتان 
شــکل گرفتــه اســت: داســتان یــک پســر و ســگش و از ســوی 
ــای  ــه فیلم ه ــادی ب ــه زی ــه عاق ــردی ک ــتان م ــر داس دیگ
کودکــی اش دارد و می خواهــد بــه ایــن بهانــه ســری بــه 

ــد. ــی زده باش ــای کودک دنی
ــت  ــر راس ــًا س ــر کام ــک اث ــی ی ــن وین ــخه 19۸4 فرانک نس
بــود. بــرای اینکــه زمــان ایــن فیلــم 3 برابــر آن نســخه شــود، 
داســتان بــا عناصــر مختلفــی پــر شــده اســت کــه نتیجــه اش 
ایــن شــده کــه قســمت میانــی کار بــه طــرز عجیبــی طوالنــی 

شــده اســت.
در ایــن فیلــم تیــم برتــون ارجاعــی هــم بــه برخــی کارهــای 
ــه الســا النچســتر  ــه اشــاره ای هــم ب ــر دارد از جمل قدیمــی ت
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در فیلــم »عــروس فرانکنشــتین« بــا آن موهــای 
وحشــی اش دارد؛ دختر همســایه نامش الســا ون 
هلســینگ اســت کــه  بــا صــدای وینونــا رایــدر 
ــی  ــتوفر ل ــدای کریس ــت. ص ــه اس ــکل گرفت ش
هــم کــه همیشــه یــادآور نقــش دراکــوال اســت. 
یــک حیــوان مــرده هــم بــه نــام شــلی بــه یــاد 
مــری شــلی خالــق فرانکشــتین در فیلــم وجــود 
ــا  ــه ب ــت ک ــم هس ــت ه ــوژ پش ــک گ دارد و ی
نــام ایگــور. ایــن فهرســت همینطــور مــی توانــد 
ــت  ــک لیس ــت ی ــد و در نهای ــته باش ــه داش ادام
کامــل از تمــام شــخصیت هایــی کــه بــه نوعــی 
بــه فیلــم هــای ترســناک و خالقــان آنهــا مربوط 

هســتند، در نهایــت شــکل مــی گیــرد.
مثــل معلــم علــوم ویکتــور کــه بــه منبــع 
ــت  ــادآور وینس ــود، ی ــل می ش ــام وی تبدی اله
پرایــس بازیگــر فیلمهــای ترســناک و قهرمــان 
اســطورهای دوران کودکــی برتــون اســت. مــدل 
ــت  ــور دوس ــگ ویکت ــا س ــه ب ــگی ک ــوی س م
می شــود هــم از فیلــم »عــروس فرانکنشــتین« 

ــت. ــده اس ــم ش ــل وارد فیل ــز وی ــاخته جیم س

داستان از کجا شروع شد
ویکتــور جــوان بــا یــک آزمایــش علمــی 
ــام  ــه ن ــرده اش ب ــد کــه ســگ م کاری مــی کن
ــن کار  ــا ای ــردد، ام ــاز گ ــه زندگــی ب اســپارکی ب
عواقبــی دارد کــه گاهــی مــی توانــد وحشــتناک 
ــن  ــی ای ــی شــخصیت اصل ــن وین ــد. فرانک باش
انیمیشــن عاقــه زیــادی بــه فیلــم هــای 
هیوالیــی دارد. پســری بــه نــام ویکتــور فرانکــن 
ــخصیت  ــان ش ــی تاه ــدای چارل ــا ص ــی ب وین
ــط  ــور فق ــت. ویکت ــن اس ــن انیمیش ــی ای اصل
ــی  ــپارکی و وقت ــگش اس ــت دارد، س ــک دوس ی

اســپارکی بــه دنبــال توپــی بــه خیابــان مــی رود و کشــته مــی 
شــود، هیــچ چیــز نمــی توانــد غــم ویکتــور را تســلی دهــد. بــا 
ــوم  ــم عل ــه اســت. معل ــز از دســت نرفت ــه چی ــود هم ــن وج ای
ــدای  ــا ص ــه  ب ــکی ک ــای ریزیکروس ــه آق ــور در مدرس ویکت
ــرق  ــد و ب ــدرت رع ــورد ق ــه، در م ــکل گرفت ــدا ش ــن الن مارتی
ــر  ــپارکی را از زی ــور اس ــن ویکت ــد. بنابرای ــی کن ــخنرانی م س
ــد و  ــی کن ــل م ــم وص ــه ه ــد. او را ب ــی کش ــرون م ــاک بی خ
وســیله ای مــی ســازد کــه بــه وســیله آن بتوانــد قــدرت رعــد 
و بــرق را بــه یــک بــدن بــی روح وارد کنــد. خیلــی زود بعــد از 
ایــن اتفــاق اســپارکی شــروع بــه دویــدن، پریــدن و بــازی مــی 
ــع  ــور از موفقیــت او مطل ــد. وقتــی همکاســی هــای ویکت کن
مــی شــوند، ســعی مــی کننــد همیــن کار را بــا حیوانــات مــرده 
خودشــان مثــل مــوش، خرچنــگ و الک پشــت انجــام دهنــد. 

ــی نیســت. ــه همــان خوب ــا نتیجــه ب ام
ایــن انیمیشــن هــر چــه جلوتــر مــی رود بیشــتر هیــوال وارتــر 
مــی شــود، و ســرانجام ســروکله یــک گودزیــا پیــدا می شــود، 
در هــر حــال از هســته مرکــزی خــودش جــدا نمــی شــود. در 
حقیقــت نتیجــه آزمایش هــای بچــه هــا، هیوالهــای عجیــب 
ــه  ــهر حمل ــه ش ــه ب ــوند ک ــی ش ــامی م ــون آش ــب و خ غری
می کننــد و در پــی نابــودی شــهر برمی آینــد. آنهــا بــه ناچــار از 
ویکتــور کمــک مــی خواهنــد. ویکتــور مــی توانــد در نهایــت با 
علــم و ایــده هایــی کــه بــه کار مــی گیــرد شــهر را از نابــودی 

نجــات دهــد.
ــا گربــه خــون آشــام درگیــر مــی شــود تــا  او بــرای ایــن کار ب
الســا را نجــات دهــد، امــا آســیاب آتــش مــی گیــرد و او در آنجــا 
گیــر می افتــد و ســرانجام ایــن اســپارکی اســت کــه او را نجــات 
میدهــد. اســپارکی بــا گربــه خــون اشــام رودر رو می شــود امــا 

ــار دوم  ــرای ب ــور ب ــار و کشــته می شــود و ویکت ــش گرفت در آت
ــور  ــرانجام ویکت ــن س ــد. ای ــی بازمی گردان ــه زندگ ســگش را ب
اســت کــه بــا تــوان علمــی و هــوش خــود می توانــد هیوالهــا 

را از بیــن ببــرد و شــهر را از نابــودی نجــات دهــد.
دالیل ساخت این انیمیشن

برتــون عاشــق انیمیشــن اســت و از ظرفیــت هــای انیمیشــن 
بــرای قــدرت بخشــیدن بــه تخیــات اســتفاده مــی کنــد.

شــیفتگی برتــون نســبت بــه ژانــر وحشــت در ایــن فیلــم کامًا 
نمــود پیــدا کــرده اســت حتــی بعضــی از موجــودات ایــن فیلــم 

کابــوس وار ممکــن اســت بچــه هــای کوچــک را بترســانند.
ــه از  ــانه هایی ک ــل نش ــه دلی ــن ب ــن انیمیش ــال ای ــن ح ــا ای ب
کاراکترهــای قدیمــی ژانــر وحشــت در کمپانــی یونیورســال بــه 
نمایــش مــی گــذارد، قطعــاً مــورد توجــه طرفــداران ایــن ژانــر 

ــرد. ــرار مــی گی ق
ــر کمــدی، ترســناک در  ــی در ژان ــن انیمیشــن علمــی تخیل ای
اســتودیو والــت دیســنی پیکچــرز ســاخته شــده و بــا بودجــه 39 
میلیــون دالری در نهایــت ۸1 میلیــون دالر فــروش کــرد. ایــن 

انیمیشــن اکتبــر 2012 اکــران شــد.
فــروش فیلــم نیــز نشــان داد کــه نمــی شــد از پتانســیل تجاری 
آن مطمئــن بــود. امــا ســیاه و ســفید بــودن ایــن انیمیشــن بــه 
ــازنده آن در  ــی س ــون و کمپان ــم برت ــده تی ــان دهن ــی نش نوع
خطــر کــردن اســت و توجــه بــه انجــام کاری جدیــد بــه جــای 

توجــه بــه باکــس آفیــس.
ــم  ــع فیل ــد و توزی ــی تولی ــت دیســنی پیکچــرز یــک کمپان وال
ــت دیســنی و یکــی از 6  ــی، یکــی از اســتودیوهای وال امریکای
اســتودیوی بــزرگ تولیــد فیلــم در هالیــوود بــه حســاب می آیــد 
ــا«،  ــل »نارنی ــی مث ــزی معروف ــای فانت ــده فیلم ه ــد کنن و تولی
ــب«  ــی کارائی ــب« و »دزدان دریای ــرزمین عجای ــس در س »آلی

و انیمیشــن هایــی مثــل »عاءالدیــن« و 
ــت. ــاه« اس »شیرش

ویژگی های فنی انیمیشن 
ــتاپ  ــک اس ــاخت ی ــرای س ــون ب ــاش برت ت
ــده  ــه ش ــل توج ــز و قاب ــیار تمی ــن بس موش
اســت. گیــر کاراکترهــا در حرکــت بســیار 
ــن  ــدی در ای ــه بع ــر س ــت. عنص ــدود اس مع
ــده  ــار ش ــه دچ ــان عارض ــه هم ــم ب ــم ه فیل
کــه مــی گویــد: »الزم نیســت کــه ســه بعدی 
ــداد.« از  ــرری ن ــم ض ــش ه ــا بودن ــد ام باش
ــیاه و ســفید اســت در  ــم، س ــه فیل ــی ک آنجای
مــورد بــه کارگیــری رنــگ هــای ســرد و تیــره 

ــت. ــود نداش ــی وج نگران
ــرگرم  ــال 19۸4 س ــاه س ــد نســخه کوت هرچن
کننــده بــود، امــا تغییــر آن از اکشــن زنــده بــه 
انیمیشــن و عناصــری کــه بــه آن اضافه شــده 
اســت، باعــث شــده چــه از لحــاظ احساســات 
ــد و  ــه ای جدی ــبک، تجرب ــاظ س ــه از لح و چ

ــد. ــر باش ــل توجه ت قاب

شخصیت های معنادار انیمیشن
شــخصیت هــای اصلــی انیمیشــن نوجوانانــی 
ــابقه  ــک مس ــت در ی ــرار اس ــه ق ــتند ک هس
علمــی کــه معلمشــان بــه راه انداخته، شــرکت 
ــد  ــی توانن ــا م ــک از آنه ــر ی ــا ه ــد. ام کنن
ــند. ــم باش ــروز ه ــا ام ــده بخشــی از دنی نماین

ویکتــور فرانکنشــتین، بخــش عمــده و اصلــی 
شــخصیت ویکتــور برگرفتــه از ویژگــی هــای 
کارگــردان و نویســنده انیمیشــن  اســت . تیــم 
ــه  ــادی ب ــه زی ــون در دوران کودکــی عاق برت
ــی- ــناک و علم ــای ترس ــم ه ــای فیل تماش

تخیلــی داشــت. شــخصیت اصلــی انیمیشــن بــه نوعــی خــود 
ــه  ــنی ب ــی انیمیش ــود او در نوجوان ــت و خ ــوان اس ــون ج برت

ســبک اســتاب موشــن ســیاه و ســفید ســاخت.
داســتان یــادآور دکتــر ویکتــور فرانکنشــتین در رمــان 
هســت.  هــم  شــلی  مــری  نوشــته  »فرانکنشــتین« 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــاه طلب فرانکنشــتین دانشــمند جــوان و ج
ــردگان  ــدن م ــای ب ــرار دادن تکه ه ــم ق ــار ه ــتفاده از کن اس
و اعمــال نیــروی الکتریکــی جانــوری زنــده بــه شــکل یــک 
انســان و بــا ابعــادی اندکــی بزرگ تــر از یــک انســان 

می ســازد. معمولــی 
توشــیاکی، توشــیاکی شــخصیت منفــی انیمیشــن اســت کــه 
تــاش مــی کنــد مقابــل ویکتــور بایســتد و او را شکســت دهد. 
او عاقــه زیــادی بــه افســانه هــای ژاپنــی از جملــه گودزیاهــا 

دارد و حیــوان مــورد عاقــه اش الک پشــت اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــای منف ــخصیت ه ــر از ش ــی دیگ ــور، یک نص
ــوس«  ــد »کلوس ــی خواه ــت و م ــی اس ــمی عرب ــادآور اس ی
مومیایــی شــده را کــه از ابرقهرمــان هــای تیــم مــردان ایکــس 

ــد. ــی بازگردان ــه زندگ ــود، ب ــی ش ــوب م محس
ــش ســعی  ــق شــخصیت های ــون در خل ــی شــود برت ــه م گفت
کــرده تــا نمایندگانــی از دنیــای امروز داشــته باشــند. شــخصیت 
ــن و  ــده ژاپ ــیاکی نماین ــرب، توش ــای غ ــده دنی ــی او نماین اصل
نصــور نماینــده روســیه و کا بلــوک شــرق خوانده شــده اســت.

 
کلیشه ای تکراری، مفاهیمی قابل توجه

در ایــن انیمیشــن یــک کلیشــه تکــراری دیگــر مشــاهده مــی 
ــای  ــت هیواله ــد از دس ــه بای ــت ک ــهری اس ــود و آن ش ش
ــد  ــه بای ــک ناجــی ک ــب نجــات داده شــود و ی ــب و غری عجی
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ــد. ــه کمــک بیای ب
ــور  ــی ویکت ــدا وقت ــت هــم دارد، ابت ــام مثب ــک پی ــن انیمیشــن ی ای
ــپارکی  ــد و آزمایشــش را روی اس ــی کن ــتفاده م ــود اس از هــوش خ
ــی  ــاز نم ــی ب ــه زندگ ــد و او ب ــی افت ــی نم ــد، اتفاق ــی ده انجــام م
گــردد امــا وقتــی ویکتــور عشــق و عاقــه اش را بــه ســگش ابــراز 
مــی کنــد، باعــث زنــده شــدن او مــی شــود. در واقــع ایــن تنهــا علم 
نیســت کــه اســپارکی را زنــده می کنــد بلکــه علــم در کنار عشــق و 

عاقــه مــی توانــد چنیــن نتیجــه ای را در برداشــته باشــد.
برتــون در واقــع مــی خواهــد یــادآوری کنــد کــه بــه کارگیــری علــم 
محــض و تمرکــز بــر هــوش و علــم محــض، مــی توانــد در نهایــت 
بــه تولیــد هیوالهایــی منجــر شــود کــه زندگــی انســانها را تهدیــد 

مــی کننــد.
جملــه کلیــدی معلــم بــه ویکتــور هــم همیــن را مــی گویــد: علــم 
هــم خــوب اســت و هــم بــد. دانشــمند اگــر قلبــش را روی آزمایــش 

نگــذارد بــا نتایــج فاجعــه بــاری روبــرو مــی شــود.
در اینجاســت کــه برتــون یــادآور مــی شــود کــه علــم و اخــاق باید 

در کنــار یکدیگــر وجود داشــته باشــند.
ــاز  ــاز از 10 امتی ــد 7.5 امتی ــی منتق ــز براردینل ــن انیمشــن از جیم ای
ــل  ــی« مث ــن وین ــون در »فرانک ــر او برت ــه نظ ــت. ب ــه اس گرفت
ــه  ــود را ب ــتان خ ــی از داس ــوپر ۸« بخش ــو« و »س ــن »هوگ انیمیش
قدردانــی از ســینما اختصــاص داده اســت. شــخصیت ویکتــور قطعــًا 
ــخصیت  ــن ش ــت. ای ــته اس ــی داش ــون ارزش خاص ــم برت ــزد تی ن
چیــزی بیشــتر از یــک نســخه مشــابه زودگــذر از دوران کودکــی این 

ــم ســاز اســت. فیل
ــر  ــا در سراس ــه در آن گودزی ــن از سکانســی ک ــد: م ــی گوی وی م
شــهر از خــود اثــری بــه جــا مــی گــذارد، لــذت بــردم، امــا بــا خــودم 
فکــر می کــردم ایــن قســمت چــه ربطــی بــه یــک فیلــم از فرانکــن 
وینــی دارد. و مــی افزایــد: ایــن اصــًا تصادفــی نیســت کــه بهترین 
کارهــای او در دهــه اخیــر همیــن انیمیشــن و همچنیــن انیمیشــن 

ــوده اســت. »عــروس مــرده« در ســال 2005 ب
ــه ایــن  ــاز ب  راجــر ایبــرت منتقــد سرشــناس ســینما امــا از 10 امتی
انیمیشــن 6 مــی دهــد و مــی گویــد: کارهــاي تیــم برتــون روز بــه 
ــي  ــي کار خاص ــم خیل ــن ه ــن انیمیش ــود و ای ــر میش روز ضعیف ت
ــان  ــچ هیج ــود. هی ــم نب ــوب ه ــم خ ــم بگ ــي مي توان ــود حت نب
ــن اســت کــه  ــن انیمیشــن ای ــود. ضعــف ای خاصــی در داســتان نب
نــه بــراي کــودکان مناســب اســت نــه بــراي بزرگترهــا، نــه درس 
ــی  ــود و جذابیت ــما مي ش ــدن ش ــث خندی ــه باع ــد ن خاصــي مي ده
بــراي هیــچ نــوع تماشــاگری نــدارد. تنهــا نکتــه جالبــش ارجاعاتــی 
اســت کــه بــه داســتان فرانکنشــتین دارد. در کل اگــر ایــن انیمیشــن 

ــد. ــداده ای ــزی را از دســت ن ــد چی را ندیدی

نگاهی مغایر با فلسفه ادیان الهی
نکتــه اساســی و قابــل تأمــل در انیمیشــن »فرانکــن وینــی« نــوع 
تفکــر و نگاهــی اســت کــه از ســوی نویســنده و کارگــردان اثــر ارائه 
ــی را در  ــن وین ــور فرانک ــود ویکت ــر خ ــون در اث ــم برت ــود. تی می ش
ــام  ــه ن جایــگاه خالــق قــرار می دهــد و او می توانــد ســگ خــود را ب
اســپارکی کــه 2 بــار در اثــر تصــادف و حادثــه می میــرد، بــه زندگــی 

بازگردانــد.
همچنیــن آزمایشــاتی کــه توســط بچه هــا انجــام و در نهایــت منجر 
ــتای  ــز در راس ــوند نی ــام می ش ــوال و خون آش ــکل گیری هی ــه ش ب
ــرار  ــی« در خصــوص ق ــردان »فرانکــن وین ــگاه نویســنده و کارگ ن
ــا  ــر کام ــگاه و تفک ــن ن ــت. ای ــق اس ــگاه خال ــان در جای دادن انس
ــان الهــی و فلســفه خلقــت  ــم و احــکام ادی ــا تمامــی تعالی ــر ب مغای

اســت.
خطــای موجــود در نــگاه و داســتان »فرانکــن وینــی« این انیمیشــن 
ــرار  ــا فلســفه خلقــت ق ــر ب ــن و مغای ــر ضددی ــگاه یــک اث را در جای
داده اســت، نکتــه ای کــه در ســال های اخیــر بارهــا و بارهــا در آثــار 

ســینمایی جهــان غــرب و ســینمای هالیــوود شــاهد آن هســتیم.
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انیمیشــن »پارانورمــن« محصــول آگوســت 2012 در ژانــر 
ــه شــیوه اســتاپ موشــن  ــه و ب ــی، کمــدی در 93 دقیق ماجرای

ــت.  ــده اس ــاخته ش س
ــدی،  ــر کم ــن در ژان ــن استاپ موش ــک انیمیش ــن ی پارانورم
ــت  ــه بعدی اس ــورت س ــه ص ــناک ب ــی و ترس ــزی، ماجرای فانت
ــده  ــین ش ــن تحس ــازنده انیمیش ــتودیوی س ــط اس ــه توس ک
ــس  ــی فاک ــده و کمپان ــاخته ش ــکا س ــی الی ــن« یعن »کوراالی
فیچــرز توزیع کننــده آن اســت. کارگــردان هــای »پارانورمــن« 
ســم ِفــل و کریــس باتلــر آن را بــر مبنــای داســتانی از کریــس 

ــد. ــر ســاخته ان باتل
ایــن انیمیشــن یکــی از پنــج انیمیشــن نهایــی در رقابت  اســکار 
ــزه  ــجاع« جای ــر »ش ــرانجام در براب ــه س ــود ک ــال 2013 ب س

ــه آن واگــذار کــرد. آکادمــی را ب
روال معمــول بــرای فیلــم هــای کــودکان چنیــن اســت: فیلمی 
سرشــار از شــادی، رنــگ و موضــوع هــای خوشــحال کننده کــه 
معمــوال بــا یــک پیش زمینــه شــاد شــروع می شــود. در اواســط 
اینگونــه فیلم هــا، داســتان کمــی تراژیــک می شــود و در 
نهایــت بــا تــاش و پشــتکار پارانورمن و دوســتانش مشــکات 
از میــان برداشــته مــی شــود و همــه بــه خوبــی و خوشــی کنــار 
ــن  ــک از ای ــن« هیچ ی ــا در »پارانورم ــد ام هــم زندگــی می کنن
مســیرها طــی نمی  شــود. در واقــع می تــوان گفــت ایــن 
انیمیشــن فیلمــی خــوش ســاخت اســت کــه ســاخته شــده تــا 

بــا جذابیــت هــای کودکانــه، بزرگســاالن را بــه تماشــا وادارد.
ــده  ــه رو ش ــدان روب ــین منتق ــا تحس ــه ب ــن ک ــن انیمیش ای
ــی 107  ــد و فروش ــاخته ش ــون دالری س ــه 60 میلی ــا بودج ب
ــکار  ــزدی اس ــر نام ــاوه ب ــرد و ع ــت ک ــوون دالری را ثب میلی

ــد. ــز ش ــا نی ــز بفت ــزد جوای نام

صداپیشگان
از جملــه صداپیشــگان این انیمیشــن کریســتفور مینتس-پلس، 

آنــا کندریــک و کــودی اســمیت-مک فی هســتند.
ــام صداپیشــگی  ــاِس تم ــا احس ــی ب ــمیت-مک ف ــودی اس  ک
شــخصیت اصلــی یعنــی نورمــن را برعهــده دارد. الیــن اســتریچ 
کار صداپیشــگی مادربــزرگ نورمــن را انجــام داده و توجــه 

ــرده اســت. ــب ک ــا جل ــدان را کام منتق

صداپیشــگی مــادر نورمــن یعنــی ســندرا بــا لــزی مــان اســت و 
جــف گارلیــن هــم در نقــش پــدر او پــری صحبــت مــی کنــد.

صداپیشــگی کورتنــی خواهــر بدخلــق نورمــن را آنــا کندریــک 
ــن  ــش آلوی ــم در نق ــس ه ــتوفر مینتز-پل ــام داده و کریس انج

ــای نقــش کــرده اســت. گــردن کلفــت مدرســه ایف

قصه از کجا شروع شد؟
داســتان انیمیشــن در شــهری بــه نــام نیوانگلند در ماساچوســت 
رخ می دهــد، جایــی کــه پســری بــه نــام نورمــن کــه توانایــی 
ــی  ــد. ول ــی می کن ــردگان را دارد زندگ ــا ارواح و م ــت ب صحب
متاســفانه هیچکــس ایــن توانایــی او را بــاور نمی کنــد در 
نتیجــه او بایــد بــه تنهایــی شــهر خــود را از طلســمی کــه بــر 

ــاده شــده، نجــات دهــد. آن نه
نورمـن باب کـوک کـه توانایـی صحبـت کـردن بـا ارواح را دارد 
می توانـد جلـوی تخریـب شـهر از دسـت نفریـن جادوگـر قرن 
را بگیـرد. او مجبـور اسـت بـا ارواح، زامبی هـا، جادوگـران و بدتر 
از همـه یـک احمـق در حـال رشـد مقابلـه کنـد. اما یـک غول 
جـوان ممکن اسـت توانایی ماورالطبیعه او را کشـف کنـد. او باید 
عامـل تمـام این اتفاقـات را بفهمـد و آن هـا را از مقابل بـردارد و 

دوسـتانش بـه او در ایـن کار یـاری می رسـانند.
در اولیـن نـگاه، نورمـن پسـر نوجوانـی اسـت کـه بـدون ایـن 
کـه بخواهـد بـا موهایـش توجـه دیگـران را جلـب می کنـد. او 
انـگار همیشـه در حالـت هشـدار به سـر می برد و همیشـه کمی 
عجیـب و غریب بـه نظر می رسـد و هیچ جور نمـی تواند جلوی 
خـودش را بگیـرد کـه چنین بـه نظـر نیایـد. موضوع این اسـت 
کـه او در زندگـی اش هیچوقـت تنها نیسـت و نه تنهـا آدم های 
مـرده را در برابـرش مـی بیند بلکـه با آنها دوسـت اسـت. با آنها 
مـی حرف مـی زند و نشسـت و برخاسـت می کند. حتـی گاهی 
اوقـات وقتـی در تلویزیـون خانه یک فیلم ترسـناک تماشـا می 
کند که شـخصیت شـرورش یـک هیوالسـت، باز هم دوسـتان 

مـرده اش حضـور دارند.
ــا  ــرده ه ــن را م ــن انیمیش ــای ای ــخصیت ه ــیاری از ش بس
تشــکیل مــی دهنــد و در ایــن میــان پیرزنــی کــه ســرش بــه 
ــل  ــه داخ ــه ک ــک کاناپ ــت و روی ی ــرم اس ــن گ ــی بافت بافتن
ــه  ــته، از هم ــوع آور نشس ــبزی ته ــگ س ــه رن ــه ای ب حوضچ
مهــم تــر اســت. آخــر او مادربــزرگ نورمــن اســت. مــا هرگــز 
متوجــه نمــی شــویم مامــان بــزرگ، بــا آن حالــت بدون جســم، 
بــا آن میــل هــای بافتنــی کــه مــدام در حــال تــکان خــوردن 
هســتند، چطــور مــرده اســت. خــودش مــی گویــد دلیــل اینکــه 
هنــوز دور و بــر ایــن دنیــا مــی چرخــد، ایــن اســت کــه مواظــب 

نورمــن باشــد.
ــد آنچــه  ــن اســت کــه هیــچ کــس دیگــر نمــی توان ــه ای نکت
نورمــن مــی بینــد را ببینــد و همــه بــه جــز مامــان بــزرگ فکــر 
مــی کننــد او دیوانــه باشــد. او بــا یــک گــروه از ارواح همیشــه 
ــا خوشــی در راه مدرســه همراهــی  ــد؛ آنهــا او را ب پرســه می زن
مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل نورمــن هیــچ مشــکلی نــدارد. 
امــا دیگــران کــه ایــن ارواح و شــادی هــای آنهــا را نمــی بینند، 
ــا  ــر آنه ــه از نظ ــت ک ــی اس ــد؟ طبیع ــی کنن ــر م ــور فک چط

نورمــن دیوانــه بــه نظــر مــی رســد.
ــد همــه از او  در مدرســه ای کــه نورمــن در آن درس مــی خوان
فــرار مــی کننــد و الویــن سردســته قلدرهــای مدرســه، بــا دار و 
دســته ای کــه بــرای خــود جمــع کــرده، او را اذیــت مــی کنــد. 
ــا  ــل ب ــا یــک شــخصیت بســیار بامــزه و تپ ــان ب ــن می او در ای
نــام نیــل آشــنا مــی شــود. او در کاس متوجــه موضوعــی مــی 

شــود کــه از آن ســر در نمــی آورد.
دایـی نورمـن مثـل او توانایـی دیـدن ارواح را داشـت و پیـش از 
مرگـش اطاعاتـی در ایـن بـاره بـه او داده بـود امـا وقتـی پای 
طلسـم جادوگـری بـه میـان مـی آیـد کـه مـی خواهد شـهر را 
جـادو کند، سـرانجام ایـن روح دایی اوسـت که تمـام اطاعاتی 
را کـه مربـوط به طلسـم جادوگر اسـت بـه نورمن می دهـد و به 

»پارانورمن« با ارواح سخن می گوید/ زامبی ها مغز مردم را می خورند!
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نورمـن مـی گوید کتابـی را قبل از غروب خورشـید بر سـر هفت 
قبـر، بـراي سـاحره  قدیمي کـه آنجا دفـن شـده، بخوانـد و او را 
دوبـاره یک سـال به خـواب ببرد تـا نتواند مـرده ها را زنـده کند. 
ولـي نورمـن موفـق بـه ایـن کار نمي شـود و مـرده هـا از قبرها 
برمي خیزنـد و زنـده مي شـوند و تنها کسـي مي تواند مـردم را از 

ارواح نجـات دهـد نورمن اسـت.
بــا حضــور زامبــی هــا نورمــن ســعی می کنــد بــا آنهــا صحبت 
ــردم کاري  ــا م ــا ب ــه آنه ــد ک ــه کن ــردم را هــم متوج ــد و م کن
ندارنــد. در عیــن حــال تــاش مــی کنــد تــا بــا جادوگــر آشــنا 
شــود و کاری کنــد تــا او طلســمش را بااطــل کنــد. جادوگــر که 
دختــری یــازده ســاله اســت، ســعی مــی کنــد نورمــن را بــه دام 
هــای خــود بکشــاند، امــا نورمــن ســرانجام او را آرام مــی کنــد 
و جادوگــر نیــز زیــر درختــی قدیمــی دوبــاره بــه خــواب مــی رود 

تــا طلســم بشــکند و  تمــام اهالــی شــهر نجــات پیــدا کننــد.

شخصیت پردازی انیمیشن
ایــن انیمیشــن کــه بــه داســتان یــک پســربچه و غــول هــای 
ــدر  ــش آنق ــه های ــی صحن ــردازد، در برخ ــی پ ــرش م دور و ب
ــدام آدم ســیخ مــی شــود.  ــر ان ترســناک مــی شــود کــه مــو ب
ــه هــا توســط آدم هــای عــادی زندگــی  ــن صحن بعضــی از ای
نورمــن پیــش مــی آینــد، یعنــی گــردن کلفــت هــای مدرســه 
و معلــم هــا و حتــی بســتگانی کــه بــا ترکیبــی از بــی قــراری و 

عاقــه، ایــن پســربچه یــازده ســاله را بــه دلیــل عــادت هــای 
ــد. ــخ و مامــت مــی کنن غیرعــادی و وحشــت آورش توبی

اگــر از بیــرون نــگاه کنیــم شــاید تفــاوت چندانــی میــان نورمن 
و بســیاری از قهرمــان هــای کــودک فیلــم هــا وجــود نداشــته 
باشــد. او متفــاوت اســت، از دیگــران کنــاره مــی گیــرد و دربــاره 
ــز  ــه ج ــی او، ب ــن ویژگ ــد. بهتری ــی کنن ــر م ــتباه فک اش اش

ظاهــرش، ایــن اســت کــه شــاید او واقعــاً دیوانــه باشــد.
در »پارانورمـن« همـه چیز به نوعـی کج و معیوب اسـت. نورمن 
در خانـه؛ جایـی کـه باید احسـاس آرامـش کند، به سـختی می 
توانـد از زندگی فردی و خصوصیات شـخصی خـودش دفاع کند 
و همیشـه شـاهد دعواهایی بین دیگـر اعضای خانواده هسـتیم. 
دعواهایـی که هـم جذاب هسـتند و هم خیلـی واقعـی از کار در 
آمـده انـد و در عیـن حـال به شـکلی بامـزه نشـان می دهنـد او 
چطـور در میـان دعواهـای مـادر بامحبتش سـندرا و پـدر چاق و 

بداخاقـش، پـری  گیر افتاده اسـت.
ایــن انیمیشــن یــک شــخصیت نســبتاً کمتــر جــذاب هــم دارد؛ 
خواهــر بزرگتــر و کــج خلــق نورمــن بــه نــام کورتنــی،  دختــر 
ــازه ســن بلــوغ را پشــت ســر گذاشــته  بدجنســی اســت کــه ت
و ســایق و عایقــش ماننــد بیشــتر هــم ســن و ســاالن بــی 
فکــرش ســطحی اســت و لبــاس هایــش هــم همگــی مثــل 
ــد  ــی، مانن ــگ هســتند. کورتن ــی رن ــس بادکنکــی، صورت آدام
ــام  ــه ن ــه ب ــکل مدرس ــت هی ــت درش ــردن کلف ــخصیت گ ش

آلویــن ابتــدا بــه شــکل ناامیــد کننــده ای کلیشــه ای و تکــراری 
ــه نظــر مــی رســد. ب

خــود نورمــن ظاهــر جالبــی دارد. او بــه شــکل انیمیشــن هــای 
دیســنی طراحــی نشــده و ظاهــری شــاد، بانشــاط و با شــهامت 
ــا کفــش ورزشــی  ــدارد. از موهــای ســیخ شــده اش گرفتــه ت ن
ــن  ــی از ای ــاید بخش ــت. ش ــروزی اس ــوان ام ــک نوج اش او ی
جذابیتــش هــم بــه همیــن دلیــل باشــد و ایــن کــه ظاهــرش 

بــرای همــه آشناســت.
از نظــر شــخصیتی او پســری اســت عبــوس، هشــیار و دقیــق، 
ــع  ــرده. در واق ــوز ک ــی ق ــانه های ــزل و ش ــی متزل ــا نگاه ب
قهرمانــی دور افتــاده از اجتمــاع که تنهاســت و کســی او را درک 
ــوب  ــی محب ــن شــخصیتی کــه زمان ــد چنی ــد. هرچن نمــی کن
اســتودیوهای فیلمســازی آمریکایــی بــود، اکنــون دیگــر خیلــی 
کلیشــه ای شــده، امــا ســازندگان بــرای ایجــاد »تنــوع « او را بــا 

ــد. ــر کرده ان ــا درگی ــی ه ــیاطین و زامب ــروه از ش ــک گ ی
منتقــدی در ایــن بــاره مــی نویســد: وجــود او تنهــا ترکیبــی از 
خصوصیــات ویــژه نیســت کــه در انتظــار پیــروزی رســتگاری 
بخــش باشــد یــا اینکــه بــه عنــوان یــک شــفا دهنــده پذیرفتــه 
ــود را  ــد و خ ــدا کن ــا را پی ــه ه ــه ای از دیوان ــا قبیل ــود، ی ش
ــه آنهــا بدانــد. عــاوه بــر همــه اینهــا او شــخصیتی  متعلــق ب
ــرات روزگار  ــا تغیی ــه ب ــت ک ــک اس ــب و کوچ ــب و غری عجی
ســر ناســازگاری دارد. تیــک هــای عصبــی عجیــب و دوســت 
ــش  ــراغ خواب ــه چ ــن ک ــر ای ــب ت ــه جال ــتنی دارد و از هم داش
ــگ  ــی رن ــز صورت ــه یــک هیوالســت کــه یــک مغ شــبیه کل

روی آن قــرار دارد.
بــا همــه اینهــا نورمــن بــه عشــق مــادرش از ســرزمین 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای ــور می کن ــا عب زامبی ه
ــرای  تمــام مخاطبــان در آن مشــترک هســتند و زمانــی کــه ب
ــان  ــس مشتر ک ش ــن ح ــوند، ای ــب می ش ــم ترغی ــدن فیل دی
ــه ســینما ها می کشــاند. حســی  ــادر اســت کــه آنهــا را ب ــه م ب
ــاق قلب شــان حــس  ــا آن را در اعم ــی از پســر بچه ه ــه خیل ک
می کننــد امــا بــا ایــن وجــود شــیطنت ذاتــی درونــی شــان، او 
را ناراحــت می کننــد و بعــد مــی خواهنــد بــا تمــام توانــی کــه 
دارنــد بــه مادر شــان ثابــت کننــد، چقــدر مهــر او را در دل دارنــد.

ویژگی های تکنیکی 
ــدی  ــه بع ــن س ــتاپ موش ــن اس ــک انیمیش ــن«، ی »پارانورم
اســت کــه جلــوه هــای بصــری زیبایــی دارد و جــذاب و 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــه س صمیمان
ــد  ــع شــده و تولی ــکا واق ــه در اورگــون آمری ــکا ک اســتودیو الی
انیمیشــن »پارانورمــن« را بــر عهــده داشــته، همــه تــاش خود 
را کــرده تــا بــا ایــن اثــر مرزهــای از پیــش تعریف شــده اســتاپ 

موشــن را فراتــر ببــرد.
ایــن دومیــن انیمیشــن بلنــد بــه ســبک اســتاپ موشــن اســت 
کــه توســط اســتودیو الیــکا در اورگــون تولیــد شــده اســت. اثــر 
قبلــی ایــن اســتودیو انیمیشــن »کوراالیــن« محصــول 2009 
ــل  ــی از نی ــاس رمان ــر اس ــلیک ب ــری س ــه توســط هن ــود ک ب

گیمــن ســاخته شــده بــود.
گــروه ســازنده »پارانورمــن« چنــدان معــروف نیســتند: ســم فل 
کــه در کارگردانــی پــروژه »پارانورمــن« بــا نویســنده اثــر یعنــی 
کریــس باتلــر همــکاری کــرده، پیــش از ایــن در کارگردانــی دو 
انیمیشــن »Flushed Away« از اســتودیوی بریتانیایــی 
ــتودیو  ــر اس ــن و »The Tale of Despereaux« اث آردم

یونیورســال پیکچــرز مشــارکت کرده اســت.
ماننــد انیمیشــن هــای اســتودیوی آردمــن، »پارانورمــن« نیــز با 
عروســک هــا و دکورهــای واقعــی ســاخته شــده و ســازندگانش 
ــن  ــای انیمیش ــا فض ــتند ت ــختانه داش ــا سرس ــراری تقریب اص
حالــت انســانی خــود را حفــظ کنــد. در تولیــد ایــن انیمیشــن از 
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کامپیوترهــا اســتفاده شــده اســت، بــه همان شــکلی کــه تقریبًا 
در تــک تــک فیلــم هــای ایــن دوره از آنهــا اســتفاده می شــود. 
امــا در عیــن حــال حجــم بســیار باالیــی کاِر دســتی نیــز انجــام 
ــه  شــده اســت. ایــن زحمــات کامــًا قابــل مشــاهده اســت، ب
عنــوان مثــال کــج بــودن مفهــوم دار گــوش هــا و ســوراخ های 
بینــی نورمــن، یکــی از جزییاتــی اســت کــه در تــک تــک فریم 

هــای ســاخته شــده، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
از دقــت بــه کار رفتــه در لبــاس هــای بافتنــی کــه آنهــا را قابــل 
لمــس مــی کنــد، تــا جمجمــه و اســتخوان هــای روی کاغــذ 
ــژه  ــه کمــک دقــت وی ــاق نورمــن، همــه و همــه ب ــواری ات دی

ســازندگان میســر شــده اســت.

با سازندگان اثر  
باتلــر نویســنده و کارگــردان ایــن انیمیشــن مــی گویــد  طــرح 
کلــی داســتان همیشــه بــا او همــراه بــوده و از بچگــی عــادت 
بــه دیــدن چنیــن فیلم هایــی داشــته و ایــن ایــده را در ذهنــش 
ــرای  ــا را ب ــتان زامبی ه ــه ای داس ــه گون ــه ب ــده ک ــی پروران م

ــازد. ــا بس بچه ه
او مـی گویـد به طور مشـخص دوازده سـال اخیر به سـاخت این 
انیمشـن فکر مـی کـرده و موضـوع آن را در ذهنش شـکل می 

داده و در 6 سـال اخیـر بـه طور عملی درگیر آن شـده اسـت.  
ِفــل کارگــردان دوم مــی گویــد: داســتان اصلــی مــا یــک قصــه 
کامــل اســت کــه کلــی داســتان و ســطوح دیگــر پشــت ســر 
خــودش دارد. یعنــی تمــام ۸5 دقیقــه براســاس داســتان پیــش 

ــت. ــده اس ــزی ش ــی رود و برنامه ری م
سـازندگان انیمیشـن خودشـان اذعـان دارنـد کـه زامبی ها مثل 
زامبی هـای کاسـیک کار شـده انـد و بـرای درآوردن سـحر، 
افسـون و جـادو که باید در داسـتان حضـور می داشـتند، از همان 

الگوهـای قدیمـی بهره برده شـده اسـت.
شــروع فیلــم مثــل فیلم هــای زامبــی دهــه 19۸0 اســت کــه بــا 
اتفاقــات ترســناک پیــش مــی رود: رنگ هــای پریــده، زردهــای 
ــه و  ــره و دودگرفت ــای تی ــعله ها، صحنه ه ــز، ش ــه قرم ــل ب مای
پرش هایــی کــه بایــد مخاطــب کوشــش کنــد تــا ربــط آن هــا 

را بــا هــم پیــدا کنــد.
ــروع  ــردم ش ــارات م ــه انتظ ــر پای ــا از اول ب ــد: م ــی گوی باتلرم
ــه  ــع دارد ک ــل توق ــا حداق ــت  ی ــده دوس ــون بینن ــم، چ کردی
ــًا  ــه مث ــد اینک ــا ببین ــه فیلم ه ــی را در این گون ــن چیزهای چنی
ــا  ــود: »زامبی ه ــروع ش ــه ش ــن جمل ــا ای ــوری و ب ــم این ط فیل

ــد.«  ــردم را می خورن ــز م مغ
ســازندگان فیلــم تعمــداً بــه ســمت خلــق یــک جادوگــر شــریر 
رفتــه انــد و بــه نظــر آنهــا چــون مــردم چنیــن ضدقهرمانــی را 
خــوب می شناســند و قبــًا بــه آن پاســخ مثبــت داده انــد، بایــد 
از همــه عنصرهــای فراطبیعــی اســتفاده مــی شــد تــا مجموعه 

قابــل قبــول باشــد.
ِفــل یکــی از کارگــردان هــای انیمیشــن می گویــد کار اســتفاده 
از جلوه هــای تصویــری مثــل »کوراالیــن« انجــام شــد. او مــی 
ــن کار پیشــرفته تر شــده ایم و می توانســتیم از  ــا در ای ــد: ام گوی
رنگ هــای چاپــی، بخصــوص بــرای صورت هــا اســتفاده کنیــم. 
در کوراالیــن مــا چهره هــا را داشــتیم، بعــد بــه صــورت دســتی 
ــا این جــا همــه  ــم، ام ــزی می کردی آن هــا را نقاشــی و رنگ آمی
ــا  ــی از آن ه ــرح نهای ــم و ط ــر انجــام دادی ــا را در کامپیوت کاره
ــی  ــا از برخ ــاخت ت ــادر می س ــا را ق ــن م ــد. همی ــرون می آم بی

ــم. ــتفاده کنی ــرفته تر اس ــای پیش ــا و رنگ ه بافت ه
مثــًا بــه صــورت کوراالیــن نــگاه کنیــد؛ او فقــط شــش خــال 
ــه  ــد ب ــر بای ــک نف ــون ی ــش داشــت، چ ــی در صورت کک ومک
ــه آن هــا را روی هــر صورتــی  ــار دانه دان صــورت دســتی هــر ب
کــه ســاخته می شــد، دقیقــاً در همــان مکانــی کــه قبــًا قــرار 
ــم  ــتان داری ــل را در داس ــا اآلن نی ــرد، ام ــی می ک ــت نقاش داش

کــه هــزاران خــال کک ومکــی دارد و آن هــا دقیقــاً هــر ســری 
ســر جــای خودشــان هســتند، چــون بــه صــورت کامپیوتــری 

ــده اند. ــام ش انج
ــرد  ــک ک ــا کم ــردن چهره ه ــت ک ــد: پرین ــی گوین ــا م آنه
ــط  ــکان فق ــن ام ــند. ای ــر برس ــه نظ ــنگ تر ب ــا قش صورت ه
بــه خاطــر نــوع مصالــح یــا همــان مــاده ای بــود کــه بــا آن کار 
ــور را  ــه ن ــژه داشــت ک ــت وی ــک باف ــاده ی ــن م ــم. ای می کردی
ــفاف  ــی نیمه ش ــی زد، یعن ــی م ــه مات ــرد و ب ــس می ک منعک
بــود. مــا قبــًا بــا ســیلیکون کار می کردیــم، امــا از نتیجــه کار 
ــا صورت هــای مکانیکــی  ــم، چــون کار ب آن قــدر راضــی نبودی
بــه خاطــر نــوع مــواد، محدودیت هــای خــاص خــودش را دارد. 
امــا اینجــا قــادر بودیــم تمــام عیــوب پوســت را نشــان دهیــم؛ 
ــا و  ــردن، جوش ه ــر گ ــه و زی ــک چان ــای کوچ فرورفتگی ه
ــن  ــا ای ــه ب ــه و هم ــورت هم ــوط ص ــا خط ــا ب ــای جوش ه ج

ــد. ــل اجــرا بودن ــژه قاب ــح وی مصال
ایــن دو یــک هــدف دیگــر را نیــز بــه گفتــه خودشــان دنبــال 

ــد: دیگــران را قضــاوت نکــن. کــرده ان
ــت را  ــک واقعی ــی ی ــه پایان ــن« در صحن ــن »پارانورم انیمیش
ــام  ــه ن ــا ب ــی از شــخصیت ه ــه یک ــن ک ــد ای ــی کن ــا م برم
ــن  ــه اولی ــب ب ــن ترتی ــه ای ــت، و ب ــچ« همجنس گراس »می
انیمیشــنی بــدل مــی شــود کــه چنیــن مفهومــی را مطــرح می 
ــن انیمیشــن  ــا ای ــا می خواســتیم ب ــد م ــی گوی ــر م ســازد. باتل
بگوییــم خداونــد خالــق ماســت و او مــا را بــا توانایی هــا و ضعف 

ــد. ــس در کار کســی قضــاوت نکنی ــده اســت. پ ــی آفری های

هدف سازندگان 
داســتان انیمیشــن داســتان ســرگرم کننــده اســت کــه شــاید از 
ــرش  ــد در براب ــه بای ــی ک ــر و آدم های ــک جادوگ ــای ی ماجراه
ــا  ــرده ت ــوان وســیله ای اســتفاده ک ــه عن بایســتند، در اصــل ب
بــا زیبایــی هــای تصویــری باریــک بینانــه و ظریــف تکنیکــی، 
مخاطــب را جلــب کنــد. در واقــع هــر صحنــه موقعیتــی بــرای 
ــدن  ــه از درآم ــری اســت ک ــذت واف ــات ل کشــف و گاهــی اوق
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جزییــات بصــری حاصــل مــی شــود.
سرگذشــت نورمــن در ایــن میــان شــاید خیلــی اهمیت نداشــته 
باشــد؛ سرگذشــتی کــه پســری را از خانــه اش به یک قبرســتان 
ــد  ــع بتوان ــا در واق ــرد ت ــی ب ــده اش م ــته های دور دهک و گذش
بــا بــاال بــردن ضربــان قلــب مخاطــب، بــه آنچــه مــی خواهــد 
برســد: ســرگرمی ســازی و موفقیــت صنعــت ســرگرمی. فیلــم 
ــی میخکــوب کنــد، کاری  ــد مخاطــب را روی صندل بایــد بتوان
کنــد از آنچــه می بینــد چشــم هایــش از شــدت حیــرت گشــاد 
شــوند و او وقتــی ســالن ســینما را تــرک مــی کنــد بگویــد: بــه 
ــارا  دیدنــش مــی ارزیــد. ایــن کاری اســت کــه  ســازندگان »پ
ــروز و  ــازی ام ــای انیمیشــن س ــت ه ــدد ظراف ــه م ــن« ب نورم
تاشــی کــه در هــر فیلــم در جلــو بــردن اســتفاده از امکانــات 

تکنولوژیکــی انجــام مــی دهنــد، از پســش بــر آمــده انــد.
منتقـدی مـی نویسـد: وقتی نورمـن موقـع مسـواک زدن دندان 
هایـش یـک لحظـه سـعی مـی کنـد تـا جلـوی آینـه قیافـه 
ترسـناکی بگیرد و خمیردنـدان کف کرده ماننـد آب دهان زامبی 
هـا از دور و بر دهانش چکه می کند، ممکن اسـت متوجه شـوید 
خودتان هـم با هیوالی درونتـان ارتباط برقرار کـرده اید و همان 

لحظـه پوزخنـد احمقانـه ای نثار خودتـان کنید.
در هـر حـال ایـن انیمیشـن  دارای ویژگـی هایـی اسـت کـه 
مخاطـب را بـه تعجـب وا مـی دارد. فرقـی نمی کنـد آن را در 
سـالن های سـینمایی مجهـز بـه نرم افزار هـای سـه بعدی ببیند 
یـا در خانـه. در هر صورت یک کلمـه می توانـد آن را به خوبی در 
ذهـن مخاطب جا بینـدازد: لذت از سـیر کـردن در دنیایی خیالی!

یک تلنگر ظریف
دربــاره ایــن انیمیشــن مــی تــوان از زاویــه دیگــری هــم فکــر 
کــرد. نــام انیمیشــن در واقــع ترکیبــی از دو واژه پــارا و نورمــن 
اســت ، امــا یــادآور پارانویــا نیــز هســت؛ پارانویایــی که شــاید در 
وجــود هــر یــک از انســان هــا وجــود داشــته باشــد؛ تــا چــه حد 

از تصــورات مــا از زندگــی واقعــی مــان واقعــی اســت؟ آیــا واقعا 
ــه  ــد ب ــی هســتیم کــه هــر روز بای ــم قهرمانان فکــر نمــی کنی
جنــگ مشــکات زندگــی برویــم؟ یــا شــاید بــرای دوام آوردن 
بایــد چنیــن افــکاری را در ســر داشــته باشــیم؟ صــرف نظــر از 

نورمــن و دنیــای داســتانی اش، پارانویــای مــا چیســت؟
شــاید هــم قلــب کودکانــه هــر یــک از مخاطبــان نیــاز دارد تــا 
بــرای فــرار از پارانویایــی ایــن جهان هــزاره ســومی، ســاعتی را 

بــا پارانویایــی یــک کــودک قهرمــان ســر کنــد؟

نظر منتقدان
ــاز 7.3  ــز از 10 امتی ــی قرم ــه فرنگ ــایت گوج ــدان در س منتق
ــا  ــا ب ــد و آن را انیمیشــنی زیب ــن انیمیشــن داده ان ــه ای ــاز ب امتی

فیلمنامــه ای محکــم خوانده انــد.
مانـوال دارگیـس از نیویورک تایمز بـا دادن 3.5 امتیـاز از 4 امتیاز 
بـه شـخصیت های این انیمشـن مـی پـردازد و می نویسـد: هر 
دو شـخصیت کورتنـی و آلویـن بـه گونـه ای عمیـق تـر از آنی 
هسـتند که نشـان می دهنـد، گرچـه فراینـد طراحـی کلی تک 
تک شـخصیت هـا، از انـدام های کروی مانند و گوشـه دارشـان 
گرفتـه تا پوسـت لک و پیـس دارشـان، در مقایسـه بـا درونیات 

آنها فـوق العـاده تـر و خاقانه تر هسـتند.
ــه هیــچ عنــوان  ــه نظــر مــن ب منتقــد دیگــری مــی نویســد ب
ــرد.  ــم ب ــن فیل ــای ای ــه تماش ــودک را ب ــک ک ــوان ی نمی ت
ــه  ــردن بچه هــا ب ــدر و مادر هــا در مــورد ب ــر اســت تمــام پ بهت
ســینما کمی بیشــتر تامــل کننــد. شــاید طــرح انیمیشــن، طرح 
ــرای  ــی ب ــرای بچه هــای نوجــوان باشــد، ول ــزی ب هیجان انگی
ــزان  ــن می ــا ای ــه ب ــت ک ــی زود اس ــر کم ــای کوچک ت بچه ه
ــت از  ــود حمای ــا وج ــری ب ــد دیگ ــوند. و منتق ــنا ش ــی آش تلخ
ــی زود  ــا خیل ــه ه ــرای بچ ــد ب ــی نویس ــری م ــای بص جنبه ه
ــی  ــی زندگ ــن معن ــا تلخ تری ــدن ب ــرای مواجه ش ــا ب ــت ت اس

ــد.   ــد ایــن انیمیشــن را ببینن یعنــی »مــرگ« بخواهن

از نگاهی دیگر 
در هــر حــال دو عنصــری کــه ایــن انیمیشــن بــر آنهــا اســتوار 

اســت جــادو و زندگــی دوبــاره اســت.
توجـه بـه ایـن دو عنصـر که بـه نوعـی از ناتوانی انسـان ریشـه 
مـی گیـرد، در آرزوی دسـت یافتـن بـه قدرتـی بـرای مقابلـه با 
مشـکات، در فیلـم هایـی کـه در دنیـای فانتـزی مـی گذرند، 
جایگاهـی ویـژه دارد. در واقـع جهـان فانتزی ، جهانی اسـت که 
انسـان می تواند از محدودیت های جسـم مـادی و جهان واقعی 
عبـور کند و قدرت هایی به دسـت بیـاورد که همیشـه در آرزوی 
داشـتن آن بـود تـا بتوانـد بـر نیـروی شـر غلبـه کنـد. در جهان 
فانتـزی و خیالـی دو نیـروی خیر و شـر، بـا قدرت بیشـتری می 
تواننـد بـا هـم رودرو شـوند و از عناصر بیشـتری می تـوان برای 

تصویـر کـردن شـر و غلبه خیـر بـر آن اسـتفاده کرد.
ایـن عناصر در دنیـای هالیـوود و به ویـژه در یکـی دو دهه اخیر 
که نسـل نوجـوان به عنـوان عامل مهمـی برای فـروش فیلم ها 
بـدل شـده اند؛ راهـکاری برای کشـاندن آنها به سـالن ها سـینما 
محسـوب می شـوند. نسـل نوجوان وقتی مـی خواهد به سـینما 
بـرود، بـه اجبـار والدینـش را نیـز با خـود همراه مـی بـرد و این 
یعنـی فروش بیشـتر فیلـم. به همیـن دلیل موفقیـت فیلم هایی 
مثـل »هـری پاتـر« کـه در جهانـی جادویـی سـیر مـی کنـد، 
فیلمسـازان را بـه اسـتفاده هر چـه بیشـتر از این جهـان ترغیب 
از امکانـات فیلمسـازی و گسـترش  سـاخته اسـت. اسـتفاده 
تکنولـوژی نیـز موجب می شـده تا تصویـر کردن چنیـن دنیایی 

هـر چـه واقعـی تـر و جذاب تر میسـر شـود.
در این میـان طبیعتا آنچه جایگاهـی درخور پیـدا نمی کند، توجه 
بـه مسـایل مذهبـی و باورهـای دینی اسـت. بـرای فیلمسـازان 
غربـی اهمیتی نـدارد کـه زنده شـدن مـردگان، زندگـی در کنار 
زامبی هـا و قـدرت جـادو، مـی توانـد بـه معنـی کم رنگ شـدن 
باورهـای مذهبـی حداقـل در ذهن کودکانی باشـد کـه از ابتدای 

شـناخت زندگـی، با ایـن مفاهیم روبـه رو می شـوند.
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