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  تاریخ انتشار:  ژانویه ۲۰۲۱
  نویسنده و کارگردان: کریس اپل هانس

  پخش: شبکه اینترنتی نتفلیکس 
  صداپیشگان: کنســتانس وو )مادر(، 
جان چو   )النگ(، ویل یون لی )پدر(، ناتاشا 

لیو )لی نا(
ســرانجام پس از دو اعالم انتشــار در 
سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، انیمیشن اژدهای 
آرزو در ژانویه سال ۲۰۲۱ به نمایش درآمد. 
اژدهــای آرزو یک انیمیشــن چینی-
آمریکایی، ساخته کریس اپل هانس است 
که جکی جان بازیگر و رزمی کار کهنه کار 
چینی در جایگاه یکی از تهیه کنندگان آن 
ظاهر شده است. در زمان تماشای انیمیشن 
Wish Dragon 2021 ابتــدا این تصور 
پیش می آید، که قرار اســت با یک قصه 
کلیشــه ای و تکراری مواجه شوید. یک 
پســر فقیر که در راه چراغ جادو می بیند 
و از آن اژدهای جادویــی بیرون می آید و 
این اژدها قرار است سه تا از آرزوهای او را 
برآورده کند. اما بعد از گذشت دقایقی از 
فیلم،  متوجه می شوید که انیمیشن اژدهای 
آرزو یک بازگویی از داســتان عالءالدین 
و غول چراغ  جادو نیســت. خود اژدهای 
جادویی برای خود داســتان و شخصیت 
دارد. در واقع، داستان زندگی اژدها تأثیر 
بسزایی در افزایش بعد کاراکتری او دارد و 
جنبه طنز زیادی به انیمیشن افزوده است. 
داستان انیمیشن زندگی پسری به نام دین 
را دنبال می کند. بعد از نشان دادن دقایقی 
از کودکی دین، روابط او در مدرسه و رفیق 
صمیمی اش، صحنه به زمان حال می آید. 
او اکنون دانشجویی است که قصد مالقات 
مجدد با دوســت دوران کودکی اش، لی نا 
را دارد. لی نا اکنون یــک مدل معروف و 

ثروتمند است و...

انیمیشن اژدهای آرزو
)Wish Dragon(

  تاریخ اکران:  ۲4 مارس ۲۰۲۱
  کارگردان: گورو میازاکی 

  شرکت سازنده: استودیو جیبلی 
در کنار شــمار زیادی از کارتون های آمریکایی و در جمــع جدیدترین و بهترین 

انیمیشن هایی که در سال ۲۰۲۱ اکران می شوند، به طور قطع آثار ژاپنی را نمی توان نادیده 
گرفت. انیمیشن Earwig and the Witch  اولین اثر سه بعدی تمام CG استودیو جیبلی 
است. این انیمیشن که بر اساس رمانی با همین نام ساخته  شده است، داستان کودکی یتیم 
را روایت می کند که نمی داند دختر یک جادوگر است. استودیوی انیمه های افسانه ای با 
ساخت این انیمیشن فرصت خوبی برای تجربه سبکی جدید به  دست  آورد. گورو میازاکی 
این اثر را به همراه پدرش هایائو کارگردانی کرده  است. این انیمیشن جدید ۲۰۲۱ یکی از 

چهار انیمیشنی بود که برای حضور در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۰ انتخاب شد. 
تماشای سومین انیمیشن گورو میازاکی فرزند هایومیازاکی فقید تنها برای کودکان و نوجوانان، 
پیشنهاد مناسبی نیست بلکه به نظر می رسد دوستداران هنر هفتم از سنین مختلف می توانند 

مخاطب ساخته جدید میازاکی پسر باشند.

)Earwig and the Witch( انیمیشن ایرویگ و جادوگر

  تاریخ اکران: 3۰ آپریل ۲۰۲۱
  کارگردان: مایکل رایاندا، جف رو

  پخش: نتفلیکس
  صداپیشگان: ابی جیکابسون، دنی مک براید، مایا رودولف، مایکل رایاندا، اولیویا کولمن

میچل ها در برابر ماشین ها نیز از دیگر آثار انیمیشن امسال بود که به دلیل همه گیری کرونا تاریخ 
اکران آن به تعویق افتاد. در ابتدا قرار بود این کارتون توسط سونی پیکچرز در سینماهای ایاالت 

متحده اکران شود، اما به دلیل همه گیری کرونا، سونی حق پخش آن  را به نتفلیکس فروخت.
داستان این انیمیشن از این قرار است که در یک شب سرنوشت ساز برای کیتی، ریک به طور 
ناخواسته لپ تاپ او را می شکند. کیتی که برای ورود به کالج هیجان بسیاری دارد، این رفتارهای پدر 
دیگر برایش غیر قابل تحمل شده است. کیتی می خواهد با حالت قهر و ناراحتی از خانه برود و به دوستانش 
بپیوندد که پدر باز هم گند دیگری می زند و بلیطش را کنسل می کند. البته گندی که به نفع همه تمام می شود 
چون همه با هم در یک سفر خانوادگی در حال حرکت در ماشینشان هستند که ناگهان ربات ها افسارشان 
گسیخته شده و شروع به اسیر کردن انسان ها می کنند. در این شرایط بحرانی خوشبختانه اعضای این 

خانواده در کنار هم هستند و به جنگ دشمنان انسان می روند و...

  )The Mitchells Vs The Machines(  انیمیشن میچل ها علیه ماشین ها

  تاریخ انتشار: جوالی ۲۰۲۱
  کارگردان: دونالد هال- کارلوس لوپز استارادا

  محصولی از شرکت: دیزنی
از دیگر محصوالت برتر به نمایش درآمده در سال جاری انیمیشن رایا و آخرین اژدها 
ساخته دونالد هال و کارلوس لوپز  استارادا اســت که در ژانر ماجراجویی و گونه ی 
حماسی به نمایش درآمده است. داستان این فیلم در مورد دختری جوان به نام رایا 
است که به  دلیل شرایط پیش آمده به جنگجویی سرسخت تبدیل شده و به  دنبال 
پیدا کردن آخرین اژدها است تا راهی برای نجات مردم و سرزمینش از شر هیوالهایی 
خطرناک به نام دروون پیدا کند.تماشاگران کم سن و سال تر قطعًا از تماشای این دنیای 
فانتزی رنگارنگ و ماجراجویی های رایا لذت خواهند برد و بزرگساالن هم چیزهایی 
برای سرگرم شدن دارند. آشنایی با چشم اندازهای جذاب فرهنگ های جنوب شرق 
آسیا  از ویژگی های قابل توجه این انمیشن است که برای مخاطبان آسیایی و ایرانی 
این اثر می تواند باورپذیرتر و تأثیرگذار تر باشد، همچنین دوستداران آثار پرتحرک و 
ماجراجویی می توانند روی سرگرمی و جذابیت این کارتون حساب ویژه ای باز کنند 
چرا که لحظات زیادی از این انیمیشن خوش آب ورنگ به ماجراجویی قهرمان اصلی 
آن باز می گردد که به طور قطع مورد رضایت طرفداران این ژانر قرار خواهدگرفت.

 )Raya and the Last Dragon(  انیمیشن رایا و آخرین اژدها


