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گروه فرهنگ و هنر- اسامی نهایی 
فیلم های راه یافته به بخش مسابقه ایران 
)سودای ســیمرغ( چهلمین جشنواره 
فیلم فجر دقایقی پیش اعالم شد که بر 
اساس اعالم ستاد خبری این جشنواره، 
۲۲ فیلم به مرحله مســابقات جشنواره 
راه پیدا کردند که اسامی و توضیحات 
آنها به طور مختصر به شرح زیر است:

دسته دختران
فیلم ســینمایی دســته دختران 
بــه کارگرانــی منیره قیــدی، یکی از 
فیلم هایی است که به عنوان اثر منتخب 
توانسته است به جمع ۲۲ فیلم راه یافته 
بــرای نمایش و اکران جشــنواره فجر 
برسد.»دسته دختران« یک فیلم سینمایی 
در ژانر حماســه و دفاع مقدس با بازی 
نیکی کریمی، پانته آ پناهی ها، فرشــته 
حســینی، هدی زین العابدین و مهدی 
حســینی نیا است که محصول مشترک 
بنیاد فارابی و سازمان سینمایی سوره از 

حوزه هنری انقالب اسالمی است.
بدون قرار قبلی

بهروز شعیبی حضور در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر را با فیلم سینمایی 
»بدون قــرار قبلی« تجربه می کند. این 
فیلم که صابــر ابر و مصطفی زمانی از 
بازیگــران اصلی آن هســتند، در ژانر 
اجتماعی و خانوادگی تولید شده است.

الیه های دروغ
»الیه های دروغ« که یک فیلم اکشن 
و محصول مشترک ایران و فئالند است 
و کارگــردان آن رامین ســهراب، یک 
ایرانی االصل فئالندی اســت. داستان 
فیلم درباره یک آتش نشان سابق است 
که بعد از ده سال به ایران بر می گردد تا 

از دشمن خود انتقام بگیرد.
مرد بازنده

محمدحســین مهدویــان که در 
ماه های گذشته، »زخم کاری« را با جواد 
عزتی و رعنا آزادی تجربه کرده است، 
دوباره با همین افراد در فیلم ســینمایی 
»مرد بازنده« برای حضور در جشنواره 
چهلــم فیلم فجر آمده اســت. درباره 
داســتان »مرد بازنده« هنوز اطالعاتی 
در دســترس نیست و حتی ژانر آن هم 

مشخص نیست.
صورت فلکی

فیلم ســینمایی »صورت فلکی« 
به کارگردانی حســین دارابی و بازی 
بهروز شعیبی و مریال زارعی، محصول 
ســازمان هنری رسانه ای اوج است که 
توانسته است مجوز اکران در چهلمین 
جشنواره فجر را دریافت کند. تاکنون 
اطالعاتی دربــاره داســتان این فیلم 

سینمایی منتشر نشده است.
نگهبان شب

رضا میرکریمــی، کارگردان فیلم 

ســینمایی »قصر شــیرین« حضور در 
چهلمیــن جشــنواره فیلم فجــر را با 
»نگهبان شــب« رقم زده است که قرار 
اســت این فیلم در بخش مسابقه این 
جشــنواره به نمایش در بیاید؛ محسن 
کیایی و ویشکا آسایش از بازیگران این 
فیلم سینمایی هستند.درباره داستان این 
فیلم ســینمایی اطالعاتی منتشر نشده 

است.
خائن کشی

مسعود کیمیایی، کارگردان »خون 
شد« در جشنواره سی و هشتم، با فیلم 
سینمایی »خائن کشــی« در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور دارد.امیر 
آقایــی، مهران مدیری، ســارا بهرامی، 
پانته آ بهرام، پوالد کیمیایی، حمیدرضا 
آذرنگ، فرهاد آئیش، سام درخشانی، 
امیررضــا دالوری، الهــام حمیــدی، 
اندیشــه فوالدوند، نرگس محمدی، 
نســیم ادبی، فریبا نادری و رضا یزدانی 
تعدادی از بازیگران این فیلم سینمایی 
هستند.»خائن کشی« قسمتی از زندگی 
یک سارق و کالهبردار است و گریزی 
به ماجرای ملی شدن صنعت نفت دارد.

شادروان
»شــادروان« اســم فیلم حسین 
نمازی در چهلمین دوره جشنواره فجر 
اســت که ســینا مهراد، گالره عباسی، 
نازنیــن بیاتی، بهرنگ علــوی و رویا 

تیموریان در آن ایفای نقش می کنند.
داستان این فیلم سینمایی روایتی 
شــیرین از یک ملودرام اجتماعی در 
بســتر خانواده ای حاشیه نشین است و 
با همکاری بنیاد ســینمایی فارابی تهیه 

و تولید شده است.
مالقات خصوصی

دیگر فیلم راه یافته به بخش اکران 
و مسابقه چهلمین جشنواره فیلم فجر 
»مالقات خصوصی« بود که امید شمس 
آن را کارگردانی کرده اســت و پریناز 
ایزدیار، هوتن شــکیبا و ریما رامین فر 

در آن بازی می کنند.
بی مادر

دیگــر فیلم ســینمایی که مجوز 
حضور در جشــنواره فجر امســال را 
کسب کرد، فیلم ســینمایی »بی مادر« 
بــه کارگردانی ســید مرتضی فاطمی 
اســت؛ امیر آقایی، پژمان جمشیدی، 
علــی اوجی و میترا حجار در این فیلم 
سینمایی نقش آفرینی می کنند. تاکنون 
هیــچ داســتانی از خالصــه این فیلم 

سینمایی منتشر نشده است.
برف آخر

فیلم سینمایی »برف آخر« ساخته 
امیرحسین عسگری به روزمرگی های 
یک دامپزشک می پردازد. امین حیایی، 
الدن مستوفی و مجید صالحی بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند. »برف آخر« 
هم در کنار ســایر فیلم های سینمایی 
توانســت به بخش مسابقات چهلمین 

جشنواره فیلم فجر راه پیدا کند.
شهرک

علی حضرتی، کارگردان فیلم های 
»نیمرخ هــا« و »خداحافظی طوالنی« 
هم در جشــنواره چهلــم فیلم فجر با 
فیلم ســینمایی »شهرک« با بازی ساعد 
ســهیلی و مهتاب ثروتی توانســت به 

بخش مسابقات راه پیدا کند.
اطالعاتــی از داســتان این فیلم 

سینمایی در دسترس نیست.
2۸۸۸

فیلــم ســینمایی »۲۸۸۸« بــه 
کارگردانــی کیــوان علیمحمــدی و 
علی اکبر حیــدری روایتی متفاوت از 
روز هــای جنگ تحمیلــی را روایت 
می کند و در آن اسامی شهدای شاخص 

جنگ تحمیلی آورده می شود.
در ایــن فیلم حمیــد رضا پگاه 
بازیگر مشــهور نقش بیــژن عاصم، 
افســرکنترل شکاری شــیرازی که در 
دوران ۸ ســاله دفــاع مقدس نقش به 
ســزایی در نبرد های هوایی ایفا کرده 
را بازی می کند؛ حامد کمیلی نیز نقش 
عباس دوران خلبان پرآوازه شــیرازی 
کــه نام او با حماســه حمله به بغداد و 
برهم زدن ســناریو صدام در برگزاری 
کنفرانس عــدم تعهد ها گره خورده را 
بــازی می کند و ســعید چنگیزیان نیز 
عهده دار نقش منصور کاظمیان خلبان 
کابین عقب شــهید عباس دوران است 
که در حمله به بغداد در نهایت به مدت 

۱۰ سال اسیر بعثی ها شد.
بی رویا

»بی رویا« به کارگردانی آرین وزیر 
دفتری و بازی صابر ابر، طناز طباطبایی 
و شادی کرم رودی قصه ای از هویت را 
روایت می کند و محوریت کلی داستان 
آن، مواجهــه رویا بــا دختری بی نام و 
نشان، آغاز اتفاقاتی عجیب در زندگی 

رویا و بابک است.
بیرو

فیلم سینمایی »بیرو« به کارگردانی 
مرتضی علی عبــاس میرزایی زندگی 
علیرضا بیرانونــد، دروازه بان تیم ملی 

فوتبال کشورمان را روایت می کند.
درب

فیلم ســینمایی »درب« ســاخته 
سید هادی محقق روایتگر مامور اداره 
برقی است که قرار است برق خانه ایی 
تک و دور افتــاده را وصل کند. هادی 
محقق، محمد اقبالــی، عبداهلل نوری، 
امیرعباس اسکندری، حمداهلل عزیزی، 
ماهتــاب عزیزی، طلــوع خان جهان 
بازی، امیر مهدی نوری، یاور تخشــا، 

عیسی خیبرمنش، محمد علوی، گلی 
جــان فتحــی، روح اهلل برزگر، مهدی 
بهشــتی پور، مریم بهشتی پور، حسین 
اسکندری و محمد واصلی از بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.
ضد

امیرعبــاس ربیعــی، کارگردان 
فیلم ســینمایی »ضد« درامی سیاسی را 
در ابتدای انقالب اســالمی به تصویر 
می کشد. این فیلم سینمایی جدیدترین 
تولیــد حوزه هنری اســت که مهدی 
نصرتــی، لیال زارع، لینــدا کیانی، نادر 
ســلیمانی، مهشــید جــوادی، روزبه 
رئوفی، مجید پتکی، عماد درویشــی، 
شیرین آقاکاشــی و جواد خانی در آن 

ایفای نقش می کنند.
علفزار

»علفــزار« بــه کارگردانی کاظم 
دانشی و بازی پژمان جمشیدی و سارا 
بهرامی، داســتان یکی از پرونده های 
قضایی چند ســال اخیر است که همه 

داستان آن در یک دادگاه می گذرد.
ماهان

فیلــم ســینمایی »ماهــان« بــه 
کارگردانی علی شــاه حاتمی و بازی 
همایون ارشــادی، رامین ناصرنصیر، 
امیررضا نظــری، نگار جوکار و وحید 
رحیمیــان از دیگــر فیلم هایی بود که 
توانســت به بخش ســودای سیمرغ 
جشنواره چهلم فیلم فجر راه پیدا کند.

»ماهــان« روایــت زندگی یک 
بازیگر تئاتر اســت که پس از مدت ها 
می تواند نقش اصلــی یک نمایش را 
روی صحنه ایفا کند، اما بیماری سرطان 
مسیر زندگی او را دستخوش تغییرات 

جدی می کند.
موقعیت مهدی

»موقعیــت مهــدی« فیلمــی با 
کارگردانی هادی حجازی فر است که 
بخشــی از زندگی شهید مهدی باکری 
را روایت می کند؛ نسخه تلویزیونی این 
فیلم ســینمایی در قالب یک سریال ۷ 

قسمتی در حال تولید است.
نمور

فیلم سینمایی »نمور« به کارگردانی 
داوود بیدل یــک ملودرام اجتماعی را 
روایت می کند. محمدرضا علیمردانی، 
سمیرا حسن پور، نســیم ادبی، پریسا 
شــاهولیان، محمدرضا عباسی، سید 
بنیامین شــهیدزاده بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.
شب طالیی

فیلم ســینمایی شــب طالیی به 
کارگردانی یوسف حاتمی کیا، تنها فیلم 
سینمایی حاضر در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر است که هیچ اطالعاتی از آن 

وجود ندارد.

گروه فرهنگ و هنر- فیلم هایی 
چــون »تیتان«، »تا مــرگ« و »خیابان 
ترس ۳« از بین آثار ترسناکی که در سال 
۲۰۲۱ اکران شدند، باالترین امتیاز را 
از منتقدان گرفتند. ژانر وحشت یکی 
از متنوع ترین ژانرهای سینماســت؛ 
ساالنه بی شــمار فیلم ترسناک اکران 
می شود اما تنها تعداد انگشت شماری 
از این فیلم ها آنقدر نظر مثبت منتقدان 
را بــه خود جلــب می کنند که موفق 
به کســب عنوان گوجه فرنگی تازه 
)Fresh( در وبســایت راتن تومیتوز 
شوند. ســایت راتن تومیتوز نقدهای 
سینمایی را از سراسر جهان گردآوری 
کرده و براســاس آنها بــه هر فیلم از 
۱۰۰ درصد امتیــاز می دهد، بنابراین 
امتیاز ثبت شــده در این سایت نشان 
می دهد چند درصد منتقدان یک فیلم 
را تحسین کرده اند. در ادامه فهرست 
بهترین فیلم های ترسناک سال ۲۰۲۱ 
را براســاس امتیازی که در وبسایت 
راتن تومیتوز کسب کرده اند، مشاهده 

می کنید:
5. تیتان )۸۸ درصد(

دومین فیلم بلند ژولیا دوکورنو، 
فیلمنامه نویس و کارگردان فرانسوی، 
یک کابوس انتزاعی عجیب و غریب 
همراه با وحشــت جسمی است که 
ترس را از طریق نابودی و اضمحالل 
آشــکار بدن به بیننده منتقل می کند. 
تیتان نخل طالی جشنواره کن امسال 
را بــرد و دوکورنو را به دومین بانوی 
ســینماگر در تاریخ تبدیل کرد که این 
جایــزه را از آن خود می کند. این فیلم 
نه تنها نظــر مثبت منتقدان را به خود 
جلب کرده بلکه از مخاطبان نیز  امتیاز 
۸۵ درصدی گرفته که در بین فیلم های 
این فهرســت باالترین امتیاز به شمار 

می رود.
تیتــان )Titan( درباره یک زن 
۳۲ ســاله به نام الکســیا است که در 
اثر یک تصــادف از دوران کودکی تا 
بــا حال با یک صفحــه تیتانیومی در 
ســرش زندگی می کند و این شــیوه 
زندگــی از او یک قاتــل زنجیره ای 
ساخته است. سرعت باالی این فیلم 
تمــام مدت بیننده را ســرجای خود 
میخکــوب می کند. البتــه تیتان از آن 

فیلم هایی نیســت که مخاطبان از هر 
دســته و گروهی را به خود جلب کند 
و برای بسیاری از تماشاگران بیش از 
حد عجیب و غریب است اما این فیلم 
در ایجاد فضای رعب و وحشــت و 
غافلگیر کردن بیننده موفق بوده است. 
پس از فیلم خام )Raw( که نخستین 
فیلم دوکورنو بــود، انتظارات از این 
کارگــردان باال رفــت و وی در فیلم 
تیتان از آنچه انتظار می رفت هم بهتر 

ظاهر شد.  
4. تا مرگ )۸9 درصد(

فیلم مهیج و ترســناک تا مرگ 
)Till Death( با بازی مگان فاکس 
درباره زنی است که به عنوان بخشی از 
یک نقشه انتقام، دست بسته کنار جسد 
شوهرش رها شــده و باید از پس دو 
قاتلی که برای کشتنش اجیر شده اند، 
برآید. تا مرگ که ژوئیه امســال )تیر- 
مرداد ۱۴۰۰( اکران شــد، اولین فیلم 
بلند جیسون کروی به عنوان نویسنده 
و اس. کی. دیــل به عنوان کارگردان 
بــود. کار دیل به عنوان یک کارگردان 
تازه کار و بــازی مگان فاکس در این 

فیلم تحسین منتقدان را برانگیخت.
3. سانسورچی )۸9 درصد(

 )Censor( فیلم سانســورچی
بــا بازی نیام الگار، بازیگر ۲۹ ســاله 
ایرلندی، درباره یک سانسورچی در 
اوایــل دهه ۱۹۸۰ میالدی اســت که 
صحنه های خشونت آمیز و وحشتناک 
فیلم ها را سانســور می کند. وی پس 
از مشــاهده یک ویدئویی عجیب و 
غریب و آشــنا در تــالش برای حل 
معمای ناپدید شــدن خواهرش وارد 
مارپیچــی می شــود کــه در آن مرز 

واقعیت و هنر از بین می رود. 
2. خیابــان تــرس بخش 

سوم: 1666 )90 درصد(
 The( ســه گانه خیابان تــرس
Fear Street( متشــکل از سه فیلم 
ترسناک درباره سه بازه زمانی مختلف 
در یک شــهر که براساس آثار آر. ال. 
استاین، نویســنده معاصر آمریکایی، 
ساخته شــده این تابستان سر زبان ها 
افتاد. ۱۶۶۶ بخش پایانی از این ســه 
گانه بود که بیــش از دو بخش دیگر 
مورد اســتقبال قرار گرفت. این فیلم 

داســتان یک شهر استعماری در سال 
۱۶۶۶ میــالدی را روایت می کند که 
درگیر مراســم شکار جادوگران شده 
و ایــن کار عواقب مرگبــاری برای 
قرن های آینــده دارد. در همین حین 
نوجوانانــی در ســال ۱۹۹۴ ســعی 
می کنند پیش از آن که خیلی دیر شود، 

به نفرین شهرشان پایان دهند.
1. بازگشــت بــه خانه در 

تاریکی )92 درصد(
فیلــم بازگشــت بــه خانه در 
 Coming Home in( تاریکــی
the Dark( که به کارگردانی جیمز 
اشــکرافت و براساس داستانی کوتاه 
به همین نام از اوون مارشــال، ساخته 
شــد، سفر یک معلم و خانواده اش به 
خارج از شــهر را روایت می کند که با 
پیدا شدن سروکله دو مرد به تجربه ای 
تلخ تبدیل می شود. این فیلم که از ۶۲ 
نقــد امتیاز قابل توجــه ۹۲ درصد را 
کسب کرده است، اولین بار در تاریخ 
۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۱ )۱۲ بهمن ۹۹( 
در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش 

درآمد.  

گــروه فرهنــگ و هنــر- 
تصویربــرداری ســریال »جشــن 
سربرون« به کارگردانی مجتبی راعی 
و تهیه کنندگی حسن نجاریان به اتمام 

رسید.
آخرین لوکیشــن اصلی سریال 

»جشن سربرون«، شــهرک غزالی و 
بیابان های خاوران بود که سکانس های 
جنگی به مدت ۵ روز در این بیابان ها 

ضبط شد.
داستان »جشــن سربرون« این 

چنین است:

بهــادر کدخدای ایل پوســان 
با کدخدای طایفه همســایه ســرخو 
رقابــت و مخالفتی دیرینه دارد. مدتی 
است آتش کینه ها خاموش شده است 
تا اینکه ســرخو بــا اعتماد به نفس به 
خواستگاری دختری زیبا و کم سن و 

ســال بهادر جهان پسند می آید. غافل 
از اینکه قرار اســت مدتی بعد جهان 
پســند به عقد پســرعمویش درآید. 
بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت 
می کند. زخم های کهنه سرباز می کنند. 
هر دو طایفه از کدخدای خود حمایت 

می کننــد. درگیری ابعــاد بزرگتری 
می یابــد و بهادر تالش بزرگی را آغاز 

می کند.
حسین محجوب، محمود پاک 
نیــت، الله اســکندری، فرخ نعمتی، 
قاسم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر 

مظلومی و رامین ناصرنصیر از بازیگران 
این مجموعه تلویزیونی هستند.

ســریال ۴۵ قســمتی »جشــن 
سربرون« به سفارش سیما فیلم تولید 
شده اســت و به روایت دوران قبل از 

مشروطه می پردازد.

فیلم های سودای سیمرغ فجر ۴۰ را 
بیشتر بشناسید...

در این گزارش به معرفی فیلم هایی که در بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند، می پردازیم.

بهترین فیلم های ترسناک سال ۲۰۲۱ از نگاه منتقدان

پایان تصویربرداری سریال تاریخی »جشن سربرون«

گروه فرهنگ و هنر- فیلم ســینمایی »لوتریا« محصول هالیوود، به 
کارگردانی علی عطشــانی با بازی بــرزو ارجمند و جمعی از بازیگران 

آمریکایی و مکزیکی در مکزیکوسیتی کلید خورد. 
بنا بر اعالم ســایت کمپانی امریکن برایتالیت فیلم پروداکشــنز، 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »لوتریا« به کارگردانی علی عطشانی با حضور 
بازیگرانــی همچون »آنتونیو مونــروی«، »آرلیز بنل« و برزو ارجمند در 

شهر پاچوکا در کشور مکزیک آغاز شد. 
فیلمنامه »لوتریا« بر اساس یک داستان واقعی و نوشته علی عطشانی 

و محمودرضا ثانی است. 
بــرزو ارجمند، آنتونیــو مونــروی، آرلیزبنل، خورخــه زاراته، 
پاتریشــیا روژاس، خسوس کاسترو، جراردو آمایا، دارکو نونز، خورخه 
دومینگــز، هومن ســپنتامهر، الناز باقری، حمیدرضــا میمندی، حامد 
توســلی، محمدامین رســول پناه، گابریال روییز، ایوان هرناندز، زینب 
 مالکی، اونســیمو باخاراس، مجید مهین دوســت بازیگــران »لوتریا« 

هستند. 
سایر عوامل فیلم عبارتند از: 

نویســندگان فیلمنامــه: علــی عطشــانی، محمودرضــا ثانی، 
تهیه کنندگان: ادوین آوانس، میگل ســالیناس، دســتیار اول کارگردان: 
هومن ســپنتامهر، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، فیلمبردار: میگل 
ســالیناس، صدابردار: آلن کابالرو، دســتیار صدابردار: امانول جارامیو، 
چهره پرداز: فرزانه زردشــت، دســتیار چهره پرداز: آنــا کارن آلوارز، 
دیوید چاوز، جانشــین تهیه کننده: الناز عراقی زاده، گریس ســالیناس، 
گــروه کارگردانی: اوریل الگونــا، حمیدرضا میمندی، علی محمودی، 
احســان اکبری، گروه تهیه کنندگان: زینب مالکی، احسان ولی پورزند، 
پریسا زهتابیان، مصطفی محمدخانی، پیمان مرادی، سید امین شجاعی، 
تولید ایران: ســعید دالوری، حسن خسروی، طراح لباس: بیتا عطشانی، 
دســتیار طراح لباس: النازباقری، ملیکا ســادات اسماعیلی، بخش فنی: 
آلبرتو پاالسیوس، کریســتوفرلوپز، کریستوفر سالیناس، جاناتان لوی، 
عکاس: آلکس گنزالس، منشی صحنه: فریدا آیاال، مدیر تولید: موریسیو 
مورالس، امور بین الملــل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، طراح هنری: 
محمد رســولی، مجری طرح: بیتافیلم تهران، امیرمســعود خوشنویس، 
ســیدعلی اسماعیلی، حسین بالش، تهیه شده در: امریکن برایت الیت 
فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای بیتا فیلم تهران: 

مریم قربانی نیا.

جدیدترین خبر از فیلم علی عطشانی
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