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آخرین نســخه اضافه شــده به فرانچایز محبوب »من نفرت انگیز«، به سرعت نزد 
طرفداران این مجموعه محبوبیت فراوانی پیدا کرد. عــده ای تا جایی پیش رفته اند که 
»مینیون ها: خیزش گرو« را به عنوان بهترین فیلم این مجموعه انتخاب کرده اند. طرفداران 

هم با هر سن و سالی برای تماشای این انیمیشن به سالن های سینما هجوم آورده اند.
»مینیون ها: خیزش گرو« دنباله ای بر فیلــم »مینیون ها« و پیش درآمدی برای بقیه 
فیلم های این مجموعه است و حضور شخصیت گرو را در زندگی مینیون ها به عنوان یک 
شرور جوان بدخواه )همان تصویری که در اولین قسمت »من نفرت انگیز« دیده بودیم( به 
طور رسمی تثبیت می کند. با توجه به شهرت و محبوبیت قسمت های قبلی، شاید نیاز به 
توضیح بیشتری نباشد. اگر از طرفداران هر کدام از آثار قبلی مجموعه »من نفرت انگیز« 

باشید، بعید است تمایل به این داشته باشید که تماشای این فیلم را از دست بدهید.

مینیون ها: خیزش گرو
)Minions: The Rise of Gru( 

این هم نمونه دیگری از اقتباس سینمایی از یک مجموعه موفق تلویزیونی است. این بار 
 )Bob’s Burgers( »با اقتباس از مجموعه مشهور و موفق انیمیشنی با عنوان »برگری باب
مواجهیم. پیش از مواجهه با »فیلم برگری باب« باید حواسمان به این نکته باشد که قرار است 
با فیلمی روبه رو باشیم که برای کودکان چندان مناسب نیست و یک انیمیشن بزرگساالنه 
محسوب می شود. با این وجود با توجه شهرت و محبوبیت مجموعه »برگری باب« عجیب 
نبود که حاال به سراغ اقتباسی سینمایی از آن رفته اند. شاید ایرادی که بتوان به این انیمیشن 
گرفت این اســت که با تمرکز بر مخاطبان مجموعه تلویزیونی ساخته شده و اگر کسی آن 
مجموعه را دنبال نکرده باشد )که داستان اعضای یک خانواده خیالی را روایت می کند که 
یک رستوران برگر فروشی را اداره می کنند(، شاید نتواند با »فیلم برگری باب« )که همچون 
یکی از اپیزودهای مجموعه است که زمانی به اندازه یک فیلم سینمایی پیدا کرده( هم ارتباط 
درستی برقرار کند. اما اگر کم وبیش در جریان ماجراهای مجموعه اصلی باشید، به احتمال 

زیاد از تماشای فیلم هم لذت خواهید برد.

فیلم برگری باب  
)The Bob’s Burgers Movie(

این انیمیشن را نباید با فیلم الیو اکشن ویل فرل 
در سال 2017 با همین نام اشتباه گرفت. »خانه« اخیراً 
به مجموعه انیمیشن های استاپ موشن نتفلیکس 
اضافه شده است. این انیمیشن بزرگ ساالنه، یک اثر 
کمدی - ترسناک است که هم برای مخاطبان مسن 
و هم برای مخاطبان جوان تــر جذاب و یادآور این 
نکته است که ساخت انیمیشن های استاپ موشن 

هیچ گاه کهنه نمی شود. »خانه« سه داستان متفاوت را پیرامون یک خانه روایت 
می کند که دوره های زمانی و شخصیت های متفاوتی را در بر می گیرد. قطعاً با یک 
داستان منحصربه فرد روبه روییم، اما باید به مخاطب سنجی اثر هم توجه کرد. 
»خانه« به طور خاص مناسب آن دسته از طرفداران انیمیشن است که چیزی غیر 
از افسانه های معمول متمرکز بر کودکان می خواهند. خودتان را برای تماشای یک 

کمدی سیاه با اجرایی ماهرانه آماده کنید!

)The House( خانه

آخرین محصول دریم ورکس، »رفقای بد«، بر 
اساس مجموعه کتابی به همین نام ساخته شده 
و ماجرای یک گرگ )با صداپیشگی سام راکول( 
و گروهش را دنبال می کنــد که تالش می کنند با 
استفاده از شــیوه هایی شــرارت آمیز از خطر 
زندانی شدن برای دزدی ها، فریبکاری ها و دیگر 
جنایات خود فرار کنند. وقتی یکی از سرقت های 

آن ها خوب پیش نمی رود و همگی دستگیر می شوند، در شرایطی قرار می گیرند 
که برای اجتنــاب از مجازات زندان، بایــد چالش برانگیزترین کالهبرداری 
خود را انجام دهند: تبدیل شدن به شهروندانی نمونه. این انیمیشن سرقتی، 
نشان دهنده سبک کامالً جدیدی از انیمیشن های کمپانی دریم ورکس بود و با 
تحسین زیادی هم روبه رو شد. »رفقای بد« یک فیلم سرگرم کننده است که هم 
جنبه اخالقی آشکاری برای مخاطبان جوان دارد و هم می تواند یک لذت واقعی 
 IMDB برای بینندگان مسن تر محسوب شود. این انیمیشن تاکنون در وبسایت
امتیاز 6.9 را دریافت کرده اما امتیاز آن در وبسایت راتن تومیتوز، نشان دهنده 

این است که 88 درصد نظرات در مورد آن مثبت بوده است.

در حالی که تمرکز دیزنی در امر بازاریابی عمدتًا 
متمایل به طرفداران نســل جدید است، »چیپ و 
دیل: تکاوران نجات« نه تنها نوستالژی کسانی را 
زنده می کند که مشتاق کارتون دهه 1980 با همین 
نام بودند، بلکه شخصیت ها و ارجاعاتی را به ده ها 
فرنچایز دیگر از محصوالت دیگر دیزنی در این اثر 
می بینیم. این فیلم با حضور اندی سامبرگ در نقش 

دیل سه بعدی و جان موالنی در نقش شخصیت متحرک سنتی او یعنی چیپ مورد 
تحسین طرفداران قدیمی، طرفداران نسل جدید و افرادی قرار گرفت که عاشق 
شوخی هایی خودمحور با خود مقوله انیمیشن هستند. »چیپ و دیل: تکاوران 
نجات« ترکیبی است از الیو اکشن و ترکیب چند سبک انیمیشن که در نهایت 
باعث جذابیت فراوان فیلم شده است. با فیلمی روبه رو هستیم که یاد فیلم بسیار 

محبوب »چه کسی برای راجر ربیت پاپوش دوخت؟« را زنده می کند.

)The Bad Guys( رفقای بد

چیپ و دیل: تکاوران نجات  
)Chip›n Dale: Rescue Rangers(

ممکن است هنوز چند ماه از سال 2022 باقی مانده باشد، اما عالقه مندان به سینما قباًل 
با چند فیلم انیمیشنی با کیفیت باال که هر کدام امتیاز باالیی در وبسایت IMDb دارند، مواجه 
شده اند. با شروع اکران فیلم های تابستانی، سالن های سینما و سرویس های پخش به طور 
یکسان شــاهد افزایش قابل توجهی در نمایش انیمیشن ها هستند. ده ها فیلم انیمیشن 
خانوادگی )و گاه نه چندان خانوادگی( در حال حاضر بر پرده های بزرگ و صفحه های کوچک 
به نمایش درآمده اند. در حال حاضر فیلم های متعددی در سینماها و سرویس های پخش 
در دسترس هستند که نباید آن ها را از دست داد، و بسیاری از آن ها امتیاز باالیی دریافت 
کرده اند. وبسایت IMDB به عنوان وبسایت اصلی اطالعات رسانی در حوزه سینما، رتبه بندی ها 
و بررسی های به روز را در مورد همه فیلم های اکران شده و همچنین فیلم های آینده برای عموم 
منتشر می کند. برخی از فیلم های انیمیشن سال 2022 در مقیاس امتیازبندی این سایت )از 1 
تا 10( دارای رتبه باالیی هستند. در ادامه مطلب به معرفی ده انیمیشن سال 2022 می پردازیم 

که فعالً بیشترین امتیاز را از کاربران این وبسایت دریافت کرده اند.

مروا موسوی

 w
w

w
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

 w
w

w
.ra

nk
er

.c
om

 w
w

w
.s

cr
ee

nr
an

t.c
om

ع:   
ناب

م

سینمای جهان

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
  شماره 14 
آذر 1401 

26


