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 کترسنا  يای فیلو بًترین انتخاب نقدنٌ
 

 بٌ دست زیادی، يای گزینٌ بین در باشیو نجبَر کٌ شرایطی در خصَصا نیست راحتی کار کردن، انتخاب
 خَردى پیَند قضاٍت ٍ تشخیص ی نقَلٌ با خَد، دل در گزینشی ٍ انتخاب ير براین، عالٍى بزنیو. انتخاب

 رضایت نشَد. ٍاقع افراد از بسیاری پسند نَرد نا نعیار ٍ سنجش کٌ نیرٍد يهیشٌ احتهال این بنابراین است.
 کتاب( 01 )یا فیلو 01 نعرفی ٍ گزینش ٍ انتخاب يهٌ، این با است. غیرنهکنی تقریبا کار آٍردن، بدست را يهٌ

 ٍ نقص نٌ ٍ برگردد ژانر یا ٍ دى عدد ٍ عنَان خَد بٌ نیتَاند نحدٍدیت این است. نَاجٌ نحدٍدیت با ننطقا
 .نَیسندى جانب از کاستی

 
 نهیتَان ٍ است اجرگذار يا فیلو نام تعیین ٍ قضاٍت انر در )گزینشگر( نَیسندى ذایقٌ ٍ سلیقٌ کٌ دانیو نی البتٌ
 تعداد ایو کردى تالش اینجا در نکات، این بٌ تَجٌ ضهن درآٍرد. تعلیق حالت بٌ یا گذاشت کنار آنرا تهانا

 .کنیو نعرفی نختصر، ٍ ىفشرد شکلی بٌ خَانندى، بٌ را ٍحشت ٍ ترس ژانر يای فیلو از نشخصی
 

 سینهای از يو ایو کردى تالش اینکٌ ننظَر است. بَدى گَناگَنی ٍ تنَع زیر، آجار انتخاب در نا اصلی نتر ٍ نعیار
 ٍ نشًَر يای کارگردان فقط ایو کردى تالش ديیو. قرار خَد يای گزینٌ در را اجری غرب سینهای يو ٍ شرق

 کٌ بَدى این بر تالش يهچنین اند. شدى ساختٌ تازى کٌ يای فیلو یا یوندي قرار لیست در را ژانر این نطرح
 کارگردان ٍ يا فیلو کٌ نشَد سبب ننتقدان تَسط ٍ سینهایی نعتبر يای سایت در آنًا انتیاز ٍ يا فیلو جَایز
 ترس ژانر از وفیل دى نعرفی سراغ بٌ نقدنٌ، این با بگذاریو. کنار کال لیست از را قدیهی ٍ شدى شناختٌ کهتر يای

 رٍبرٍ ينگام تهاشاگر ظرفیت نیزان سنجش در زیر، آثار ٍ ژانر این ٍیژگی نًهترین شاید رٍیو. نی ٍحشت ٍ
 .باشد سینهایی يای سَژى رٍحی ٍ جسهی عذاب با شدن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترسناک ژانر سینهایی برتر اثر 01 بررسی



 

   Conjuring The 3201فیلو .0
 راحضا پس از نحض ٍحشت القای

 

 
 

 ٍحشت ٍ ترس ژانر در کٌ فردی است. آنریکا نحصَل است. ٍان جیهز (3102) احضار فیلو کارگردان
 تهانا ٍ دارد ٍاقعیت در اساسی گذارد، نی احضار اجر در آنچٌ ظايرا است. شدى شناختٌ سینها ايل  برای

 فیلو کٌ ٍحشتی ٍ ترس شَد نی باعخ نکتٌ يهین نیست. زیفیلهسا يای تکنیک یاری بٌ فانتزی سینهایی
 ٍ حافظٌ در تَاند نی آن اجر فیلو اتهام از بعد حتی باشیو آن تاجیر تحت بیشتر ٍ بگیریو جدی را کند نی تصَیر

 .بهاند باقی نا رٍان
 آنًا يا شخصیت ٍ کنند نی زندگی پرٍن خانَادى در دختر پنج است: قرار بدین خالصٌ صَرت بٌ فیلو داستان

 ظايرا خانٌ رٍند. نی آنریکا رٍستايای از یکی در قدیهی ای خانٌ بٌ 0790 سال در آنًا دارد. يای تفاٍت بايو
 نادر . … ٍ ديد نی برٍز خَد از عجیبی عالیو ٍرٍد ينگام پرٍن ی خانَادى سگ اینکٌ ازجهلٌ دارد نشکالتی

 آنان از ٍ نراجعٌ ناشناختٌ نسایل ی حَزى پژٍيشگر دٍ ٌب رٍ ازین کند ندیریت را اٍضاع دارد تالش خانٌ
 پرٍن ی خانَادى از را زندگی انکان ٍ کند نی يدایت ناشناس نیرٍی را پرٍن خانٌ کند. نی کهک درخَاست

 .است کردى سلب
 

 بٌ ترسناکی صدايای ٍ کنند نی خَردن تکان ٍ کردن حرکت بٌ شرٍع نانشخص دالیل بٌ خانٌ ٍسایل نحال
 فیلو زنان ندت کنند. نی آفرینی نقش فارنیگا ٍرا ٍ ٍیلسَن پاتریک چَن بازیگرانی اجر این در رسد. ین گَش
 است ناٍرا ی حَزى نتخصصان بٌ خانٌ صاحب قَی باٍر ٍ اعتهاد ناجرا جالب ی نکتٌ است. ساعت دٍ تقریبا
 فیلو ساخت يهچَن onjuringC The يای فیلو سری کند. نی برجستٌ ٍ تبلیغ را آنان کار کارگردان انگار

 .کند نی يهرا يایشان داستان ٍ يا شخصیت با را نخاطب کٌ باشند نی ترسناک نستند
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  Shining The 0198 فیلو .2
 نجنَ از ناشی رٍانشناختی ترس

 

 

 است. ساختٌ يو را کَکی پرتقال ٍ فضایی ادیسٌ کٌ کسی است. کَبریک استنلی اجر، این کارگردان ٍ نَیسندى
 در ٍ شَد نی نحسَب سینها در اقتباسی اجر یک درخشش است. انگلیس ٍ آنریکا در 0791 سال نحصَل فیلو

 اجر ینا در ٍحشت ٍ ترس ندارد. ٍجَد نظر اتفاق نظران صاحب بین بَدى، ٍفادار خَدش ننبع بٌ چقدر اینکٌ
 دقیقی جزییات با فیلو يا سکانس شَد. نی نربَط دیَانگی ٍ تنًایی بٌ ٍ دارد رٍانشناختی شکلی کَبریک،
 یک اعضای بین ٍ يتل یک در درخشش، در آن پیانديا ٍ ترس اینکٌ  نًو نکتٌ است. شدى تدٍین ٍ طراحی
 خَد يهسر ٍ فرزند بٌ نسبت تَاند نی حد چٌ تا پدر یک نانرئی. نیرٍيای ٍ ارٍاح با نٌ شَد نی تصَیر خانَادى

 .شَد نهی پیدا يا رٍزنانٌ حَداث صفحات در نظر بٌ دارد ٍجَد اجر این در کٌ خشَنتی ٍ ترسی بَرزد؟ خشَنت
 

 بٌ خَد فرزند ٍ يهسر اتفاق بٌ ای نَیسندى کٌ است صَرت این بٌ کَبریک استنلی اجر درخشش اصلی خطَط
 جک ناندگار بازی )با نَیسندى است. خَد داستان تکهیل بخاطر يتل بٌ رفتن از ٍی يدف رٍد. نی يتلی

 است حاضر رٍ ازین دارد نیاز آن بٌ خَد کار انجام برای ٍ پسندد نی را يتل بخش آرانش فضای نیکلسَن(
 نصیبت نَیسندى برای تنًایی باشند. يتل در زنستان در اش خانَادى ديد اجازى ٍ کند تحهل را سختی شرایط

 .بیند نی دشهن یک را خَد ی خانَادى کٌ نحَی بٌ شَد نی
 
 
 



 1098 نحصَل درخشش فیلو
 

 کٌ است خانٌ یک اعضای بین ٍ زنستان سرنای در خشَنت ترس کردن تصَیر شاید فیلو این نحَری نکتٌ
 اصلی پیام ٍ نفًَم بٌ بخشیدن عهق سبب فیلو فصل ٍ نکان اینکٌ ننظَر برد. نی باال آنرا ٍسعت ٍ شدت
 از حسی تند، يای رنگ با سرنا در ٍ بستٌ نهايای است. ساختٌ قَی پشتَانٌ یک آن برای ٍ است شدى فیلو
 کارگردانی قانت در کَبریک استنلی ينر ٍ تفکرات اگر فیستانصا بی ديند. نی انعکاس را اضطرار ٍ شدن خفٌ
 حس انگیزش اعجاب نهايای ٍ کارگردانی با بیشتر کٌ فیلهیست درخشش بگیریو. نادیدى راحتی بٌ را فیلو این

 .کند نی تداعی خَد نخاطب در را ترس
 
 Baby Rosemary’s 8196  فیلو .3

 نشیطا ی بچٌ تَلد برای زنانی
 

 

 را پیانیست اجر کٌ کسی .است پَالنسکی رٍنن فیلو، کارگردان است. لَین آیرا از رنانی از برگرفتٌ فیلو این
 جنجال ای کارنانٌ کٌ کارگردانی است. کردى کارگردانی را جاسَس یک افسر یک تاریخی اجر جدیدا ٍ ساختٌ
 اٍ رزناری بچٌ فیلو است. کردى طی انرٍز بٌ تا را نصیبتی از پر شخصی زندگی ٍ سینها، ی حیطٌ در برانگیز

 داستان است. آنًا از یکی تنًا ٍحشت ٍ ترس ٍ است فًَمن ٍ نعنی از سرشار کٌ است 0799 سال نحصَل
 یک بٌ سرسختی با کٌ جَانی زٍج است. کاساٍتیس( جان ٍ فارٍ )نیا گای ٍ رزناری ی خانَادى نَرد در فیلو

 .نیکنند نکان نقل آپارتهان
 



 فارٍ ی َادىخان ٍلی نیست. نشخص دقیقا کارشان ٍ شغل يا يهسایٌ ٍ دارد عجیبی نشکالت ظايرا آپارتهان
 نظر بٌ بیخیال ٍ انگار سًل کهی خانٌ نرد نیکنند. سیر خَدشان دنیای در يهَارى ٍ نهیکنند تَجٌ انر این بٌ

 گای، ٍ رزناری با شان رابطٌ ٍ شَند نی آشنا رزناری ی خانَادى با يا يهسایٌ. است اش غریزى درگیر ٍ نیرسد
 نیهیرد. نشخصی دلیل بدٍن آنًا از یکی کٌ نیکنند زندگی آپارتهان در دیگر افرادی شَد. نی صهیهی ٍ گرم

 .شَد دچار يا يهسایٌ شَم سرنَشت بٌ نیز رزناری بچٌ نکند کٌ است خَد نَزاد نگران ٍ نیشَد باردار رزناری
 دارانٌ سرنایٌ نناسبات ٍ پرستی شیطان ی فرقٌ بٌ اجر این کٌ نعتقدند بسیاری پَالنسکی فیلو این درنَرد
 الًیاتی نايیتی اجر این در ٍحشت ٍ ترس این، بر عالٍى است. کردى افشا را نًهی نکات ٍ کردى فَذن آن پشت

 نشان اجر این در پَالنسکی رٍنن رٍد. نی فراتر بٌ ٍ ناند نهی باقی صرف، رٍانشناسی بعد در ٍ گیرد نی خَد بٌ
 زیر بانعنی ٍحشت ٍ ترس کاشتن در تَاند نی ٍ نیست تَانا تاریخی يای فیلو ساخت در فقط کٌ است دادى

 .شَد ظاير قَی سینها، تهاشاگران پَست
 
   OPsych 1940 فیلو  .4

 ینَسیق چاشنی با ترس نفًَم
 

 

 شاید دلًرى ٍ ٍحشت ٍ ترس ی زنینٌ در يیچکاک، آجار نیان در است. رٍانی فیلو کارگردان يیچکاک آلفرد
 بخاطر پرندگان جای بٌ رٍانی انتخاب دلیل ٍلی کردیونی نعرفی اینجا در را ایشان «پرندگان» اجر بَد تر ننطقی
 ٍحشتی ٍ ترس اصلی پشتَانٌ نَسیقی است. شدى خلق فیلو در يرنن برنارد نَسیقی یاری بٌ کٌ است ترسی
 آٍردى ٍجَد بٌ آٍر «سرگیجٌ» تعلیقی سینهایی، عناصر سایر یاری بٌ نَسیقی است. کردى تصَیر رٍانی کٌ است
 يو رٍانی فیلو کارگردان خَد تحسین نَرد کٌ است يهین اجر فرنیک ی نکتٌ دارد. تانل ٍ دقت ارزش کٌ است
 .است شدى ٍاقع



 يای تکنیک نظر از ٍ است زندى آن نعنی ينَز ٍلی است پیش سال 91 نحصَل تقریبا کاک،يیچ آلفرد رٍانی
 گرى نظر از رٍانی براین، عالٍى دارد. سینها ينرجَيای بٌ آنَختن برای يای درس يهچنان سینهایی نتعدد
 شدى بسب نَارد يهین ٍ است تَجٌ شایستٌ جذاب يای قاب ٍ کاراکترايا پردازی شخصیت ٍ فیلو گشایی

 .کند پنداری يهذات يیچکاک دٍربین با راحتی بٌ تهاشاگر است
 

 ديد. نی انجام خَد کارفرنای از سرقتی عاطفی نسایل بخاطر کٌ است کرین ناریَن ی دربارى فیلو اصلی رٍایت
 نی يتلی بٌ ٍ خارج شًر از سرقت انجام از بعد ديد. نی یاری اش دزدی عهل در را ٍی کرین دٍستان از یکی
 نیز نَرنن انا دارد رٍحی نشکل ظايرا نَرنن نادر دارد. عًدى بر آنرا ندیریت بیتس، نَرنن بنام فردی کٌ رٍد

 کارفرنا از سرقت بخاطر دٍستش ٍ کرین گرفتن استرس حال، این با رسد. نی بنظر باجبات ٍ خَنسرد فردی
 کشتٌ را اٍ دقیقا کسی چٌ نیست نعلَم نیست زندى دیگر کرین انا گردد نی کرین دنبال کاراگايی دارد. ٍجَد
 یک بٌ تبدیل سراسر را رٍانی فیلو چندگانٌ تعلیق حس این کارآگاى. يهکاران یا يتل ندیر یا نَرنن نادر است
 .کند نی ناندگار ترسناک فیلو

 
   Saw 2004  فیلو .5

 یغافلگیر  اصل کنار در يیجان ٍ خَن ، ٍحشت
 

 
 

 



 
 
 

 ٍ است قسهتی چند اجر این احضار. فیلو کارگردان يهان است. ٍان جیهز ، ارى فیلو نتفکر نغز ٍ کارگردان
 ارى فیلو فرآیند از بخشی کارگردان سرگذشت گَیند نی چنانکٌ گیرد. نی خَد بٌ نتعددی يای شکل ارى داستان

 بٌ فانتزیکال تهانا شَد نی عرضٌ کٌ خشَنتی ٍ ترس کٌ شَد نی سبب انر يهین ٍ است کردى بندی صَرت را
 ندیَم در ٍلی گنجد نهی يو تخیل در ٍ يستند دیدن قابلغیر ارى، در يای سکانس حال، این با نیاید. نظر

 بقا، برای تالش یا نرگ ٍ بازی ٍ اجبار ٍان، جیهز اجر این در است. آشکار ارى فیلو پَستر در بربریت چرا. سینها
 .ديند نی تشکیل را فیلو اصلی عناصر

 
 ىار يای فیلو سری

 

 بی قاتلی نحَریت با شَد، نی رٍایت خانَادى یک در ٍ َزنرن نیرٍيای با کٌ احضار فیلو برخالف ٍان، اجر این
 ژانر کٌ دانیو نی است. شدى ساختٌ قاتل شرایط تحت نعهایی يای بازی بٌ نجبَر قربانیان ٍ نشان ٍ نام

 قاتل ٍ زانبی ٍ يیَال یا ارٍاح ٍ شیاطین ٍ اجنٌ قالب در بگیرد. خَد بٌ نختلفی يای صَرت تَاند نی ٍحشت
 نَفقی ٍ صرف اسلشر ترسناک آجار ارى فیلو اٍلیٌ يای دنبالٌ برٍد. سینها ی پردى رٍی کارگردانان تَسط سریالی

  کشاند. نی خَد دنبال بٌ جذاب نعهایی قصٌ با را خَد نخاطب کٌ باشند نی
 سری این تبلیغاتی تیزر ساخت در حتی حقیقت این کٌ باشد نی باال يیجان ٍ خَن ٍحشت، حس از سرشار ارى
 .است فًو قابل راحتی بٌ نیز
 

 بستٌ زنجیری بٌ ٍ کردى گیر اتاقی در فرد دٍ کٌ است شکل این بٌ 3112 نسخٌ ارى ی قصٌ داستان ٍ کلیت
 کٌ شَد نی پخش دستگايی از صَتی يستند. کردى فرار از ناتَان ٍ دارد حضَر نرگ چًرى آنًا کنار اند. شدى
 باشید. داشتٌ ناندن زندى شانس تا نیدک شرکت اید، نکردى تعیین شهايا آنرا قَانین کٌ بازی در باید گَید نی
 .کنند نی آفرینی نقش پاتر نَنیکا ٍ انرسَن نایکل ٍ الَیس کری چَن بازیگرانی اجر این در
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   Call The 0202 وفیل .6
  ٍحشت ژانر در خالق يهَارى شرق: سینهای

 

 

 شدى ساختٌ يیَن چَنگ لی تَسط 3131 سال در کٌ اجری است. جنَبی کرى سینهای نحصَل تهاس فیلو
 ی نتَجٌ تاحدی شد نعرفی قبال کٌ آجاری با نابرابر_ _يرچند ی نقایسٌ در ٍ اجر این تهاشای از بعد است.
 نشايدى قابل تهاس فیلو پَستر در کٌ يهانطَر شد. خَايیو شرق ٍ غرب سینهای يای شبايت ٍ يا تفاٍت
 نی يدایت ٍ برند نی جلَ آنرا زن چند ٍ ددار غلبٌ يیَن فیلو درٍنهایٌ ٍ قصٌ رٍایت نحَی بر زنانگی است
 نهَد يیَن فیلو در «دارک» سریال نانند بٌ ٍ اجر این در کٌ آنچٌ کردیو، بیان تازى کٌ ای نکتٌ بر عالٍى کنند.
 .شَد نی دادى نشان تدٍین ٍ دٍربین یاری بٌ کٌ است زنان حرکت شکل دارد، بارزی

 
 بٌ را دٍ این تهاسی کند. نی زندگی گذشتٌ در دیگری ٍ حال زنان در یکی کٌ است نفری دٍ با رابطٌ در فیلو

 پارک بگیرد. خَد بٌ باٍر غیرقابل ٍ نتفاٍت شکلی شان زندگی سیر شَد نی باعخ ٍ ديد نی پیَند یکدیگر
 گذشتٌ نهایش بٌ را حس از سرشار بازی ٍ دارد يیَن لی فیلو این در قَی حضَری بازیگر، سهت در يٌ شین

 .باشد نی جذاب پیشنًاد یک فیلو این يستید، ٍحشت ژانر در نتفاٍت فیلو یک دنبال بٌ اگر است.
 
 با کٌ داد نشان خَد از بسیار نَفق يای نهَنٌ ترسناک يای فیلو ٍ ٍحشت ژانر در ژاپن سینهای گذشتٌ از

 کرى نهایسی دیگر نَفق يای فیلو بٌ کٌ نیست لطف از خالی انا است. شدى نَاجٌ جًانی نخاطبان رضایت
 دارند. گفتن برای حرف بسیار اخیر يای سال طی در کٌ کنیو اشارى ٍحشت ژانر در Call The فیلو يهچَن
 فیلو Busan to Train ،  Thirstٍ يهچَن يایی فیلو اخیر يای سال نشابٌ ای کرى يای فیلو برای نا پیشنًاد

 .باشد نی Wailing The تانل قابل
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 کترسنا  يهیشٌ سریالی قاتل

 

 

 تاکنَن کٌ شدى شناختٌ اجری است. 3109 سال نحصَل اجر این است. فیلو این کارگردان گرین گَردٍن دیَید
 رسیدى يو دالری نیلیَن فرٍش بٌ آنریکا کشَر در ٍ شدى رٍبرٍ ایران از خارج ٍ داخل در بسیاری استقبال با

 يستند. گرین جدید فیلو این زیگرانبا از کسل نیک ٍ گاردنر ٍیرجینیا ٍ کرتیس لی جیهی درسی، عهر است.
 در کٌ دارد دیگری يای قسهت نجهَعٌ، یک عنَان بٌ يالٍَین اند. کردى بازی يالٍَین در قبال کٌ بازیگرانی

 .است شدى ساختٌ حال بٌ تا 0799 سال از نسخٌ چند
 
 دقیق ٍ تر درست تا ببنیو را جدید اجر این بعد ٍ بیانَزیو نقداری قبلی يای قسهت باب در است بًتر رٍ، این از
 قدر يهین نرٍد لَ فیلو داستان تا بديیو کهی اطالعات بخَايیو اگر. کنیو دریافت را فیلو نضهَن ٍ نحتَا تر

 کٌ حالی در بینند نی يالٍَین شب در را يهدیگر سالیانی از بعد نایرز( نایکل ٍ استرٍد لَری نفر) دٍ کٌ: بس
 .است انتقام صدد در دالیلی بٌ بنا ٍ است داشتٌ را دیگری کشتن قصد آنًا از یکی

 
 طرفداران اغلب کٌ اند شدى کشیدى سینها يای پردى بٌ سینها تاریخ طی در زیادی ترسناک سریالی يای فیلو
 ترس، حس تا کشاند نی سینها بٌ را خَد نخاطب کهاکان 3109 سال در کٌ شَد نی نشايدى ٍ دارند را خَد

 در نخاطب نیستند، يو کو کٌ سریالی نشابٌ يای نسخٌ ٍ يالٍَین فیلو در کند. لقاا اٍ بٌ را يیجان ٍ تنش
 از یکی عنَان بٌ يالٍَین شَد. نی نَاجٌ بسیار يای خَردکنی اعصاب ٍ باال يیجان با قالبا ترس حس کنار

 سینها تاریخ ترسناک يای فیلو عنَان بٌ است دار ادانٌ قبل يای ديٌ از کٌ سریالی يای فیلو این نًهترین
 .شَد نی نطرح

https://www.imdb.com/list/ls062635494/
https://www.imdb.com/list/ls062635494/
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 ٌشبان يای قصٌ يهچَن ترسناک

 

 

 یک تقریبا فیلو زنان ندت است. آن کارگردان ٍ نَیسندى جنیفرکنت ٍ است 3102 سال نحصَل ،وفیل این
 باقی احتهاال رٍزيا کارد نی تهاشاگر رٍان ٍ ناخَدآگاى در کٌ ٍحشتی ٍ ترس نیزان ٍلی است نیو ٍ ساعت
 بچٌ است. استاند نرکز در سالٌ شش بچٌ یک حضَر بخاطر بابادٍک، فیلو در ٍحشت ٍ ترس نیرٍ دلیل بهاند.

 آنلیا ی بچٌ سانَئل است. دادى دست از تصادف یک در را پدرش ٍ کند نی زندگی خانٌ در نادری با کٌ ای
 .خَابد نهی درست يا شب ٍ شَد نی درگیر غیرٍاقعی يیَالی یک با ٍ سازد نی ٍسایلی

 
 يیَال با شدن رٍبرٍ ایبر کٌ ٍسایلی گَش بازی سانَئل کٌ کند نی پیدا بیخ جًت چند از زنانی داستان
 ندرسٌ ندیران نذاق بٌ انر این ظايرا شَد. نی ندرسٌ از ٍی اخراج باعخ يهین ٍ برد نی ندرسٌ بٌ ساختٌ

 نسئلٌ ٍ نَضَع ازین نادر است. سانَئل يای ردى يو ٍ آنَزان دانش سایر ضرر بٌ ٍ آید نهی خَش سانَئل
 .رسد نی نظر بٌ افسردى ٍ ناراحت بسیار خَد، يهسر نرگ

 
 ٍ خَاند نی يا شب خَد، ی بچٌ برای آنلیا، کٌ گردد برنی کتابی بٌ دارد؟ ربط چیزی چٌ بٌ فیلو عنَان انا

 اجر این در ترس کند. نی ایجاد نادرش ٍ سانَئل برای ٍ خانٌ در غریبی ٍ عجیب پیانديای ظايرا کتاب يهین
 رٍبرٍ نانرئی نیرٍيای با نا ٍان جیهز احضار فیلو يهچَن این بر عالٍى  دارد پَستی زیر ٍ رٍانشناختی نايیتی

 ٍجَد پدر آنلیا، درخانٌ کٌ ٍقتی خصَصا دارد فرق بايو نَضَع این بٌ شايدان ٍاکنش نحَی انا شَیو. نی
 ٍ سرنَشت بٌ نسبت چندان چَن کند نی تنفر احساس سانَئل ندرسٌ نسئَالن رفتار بٌ نسبت تهاشاگر ندارد.
 نظر بٌ يهیشٌ از تر بیچارى نادر رٍ، این از ديند. نهی زیادی ايهیت ٍ ندارند نسئَلیت احساس کَدک ی آیندى

 .آید نی
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  ارٍاح با ارتباط برای ترسناک ُپلی

 

 

 ٍ کریستی جَلی چَن بازیگرانی است. رٍگ نیکالس کارگردانی بٌ 0792 سال نحصَل نکن نگاى حاال فیلو
 اجر در کٌ ترسی ٍ ٍحشت از بخشی اند. کردى آفرینی نقش نکن نگاى حاال اجر در ترلندسا دٍنالد ٍ تری دیَید
 فَت کٌ خانَادى یک عضَ با رابطٌ در ٍ فیلو بازیگران زبان از است ارٍاح با ارتباط جنس از است نًفتٌ رٍگ
 در )بَرا( لَرا ٍ انج کٌ رٍد نی جلَ شکل این بٌ داستان کنیو: باز را قصٌ سر کهی بخَايیو اگر است. کردى

 داشتٌ تعانل تَانند نی ارٍاح با گَیند نی خَايران گیرند. نی ارتباط نسن تقریبا خَاير دٍ با ایتالیا کشَر
 .باشند

 
 بٌ ٍ چگَنٌ ارٍاح با ارتباط ٍ افتد نی اتفاقی چٌ ٍاقعا ببیند دارد دٍست ٍ آید نی اش خَش نَضَع ازین یکی
 نی خرافٌ انگ ٍ است نعنی از تًی ٍ پَچ خَايران سخنان گَید نی ٍ ندارد قبَل انا دیگری است، شکلی چٌ
 .دیگر يرچیز یا ترس بخاطر حال کند باٍر نیست نایل ٍ. زند
 

 ی رابطٌ زیادی حد تا رٍگ، فیلو این است. دٍنَریٌ نَیسندگی بٌ داستانی از  اقتباسی رٍگ، نیکالس اجر این
 ی رسانٌ یاری بٌ- تهاشاگر بٌ را تاریخ ٍ خَن ٍ خرافٌ ٍ ادٍ،ج ٍ نذيب تقدیر، ٍ سرنَشت چَن عناصری

 جنبٌ فیلو است. غیرخطی نکن، نگاى حاال اجر رٍایت است ساعت دٍ حدٍدا فیلو زنان ديد. نی نشان -سینها
 نشخَار ٍ ٍجدان عذاب انگاری، سًل بخاطر نادری، ٍ پدر ذين بر فرزندی نرگ تاجیر دارد. جذابی تاریخی يای

 شاید ٍ نکنیو درک را فیلو نَضَع راحتی بٌ شَد نی  سبب ٍنیز، آب پر شًر در ارٍاح با رابطٌ بعدتر ٍ فکری
 بٌ ٍ است ٍحشت ژانر نختلف يای شاخٌ از ترکیبی اجر این گفت بتَان شاید باشد. دٍم بار برای باشد نیاز

 .گیرد نهی قرار دستٌ یک در راحتی
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 رلکت يانیبال يهچَن ترسناک رٍانی
 

 

 فیلو کنند. نی باز دنی جاناتان کارگردانی بٌ يا برى سکَت فیلو در گلن اسکات ٍ فاستر جَدی ياپکینز، آنتَنی
 اجرای نحَی جنایی، نسایل رٍانی، اختالالت چَن عناصری از ترکیبی است. آنریکا در 0770 سال نحصَل

 نگاى در دنی جاناتان اجر این شدى بسب خشَنت باالی ی درجٌ ٍ زندان شرایط اننیتی، يای دستگاى در قانَن
 باال فرٍش در سینها ستارگان حضَر کٌ کرد اضافٌ باید البتٌ کند. جلَى فرد بٌ ننحصر دٍستان، سینها از بسیاری

 ٍ کاراکتريا بدن زبان ی زنینٌ در  يا برى سکَت است. نبَدى تاجیر بی -خَد زنان در -يا برى سکَت شدن دیدى ٍ
 .است کردى کار قَی بسیار يا، صحنٌ نیزانسن

 
 تَناس آٍر دلًرى يای رنان سری ٍ سینهایی ی شدى شناختٌ شخصیت ناجرای شرٍع ٍ نسخٌ اٍلین فیلو این

 ساخت حتی ٍ فیلهسازی سَژى اخیر سال چند طی در نراتب بٌ کٌ باشد نی لکتر يانیبال دکتر یعنی يریس
 نرز ٍ حد بی جنَن َنيهچ رفتاری يای الهان ٍجَد با کٌ شخصیتی است. بَدى نیز تلَیزیَنی يای سریال
 در ياپکینز آنتَنی ناندگار ٍ نقص کو بازی با فیلو این در بکارد. نخاطب دل در لحظٌ ير را ترس دارد انکان
 نی قرار قصٌ اصلی کاراکتر پریشی رٍان از ناشی ترس تاجیر حت خَبی بٌ نخاطب ، لکتر يانیبال دکتر نقش
 .گیرد

 



 اي برى سکَت فیلو
 یک کالریس کٌ: است شکل این بٌ برى سکَت داستان خالصٌ است. ساعت دٍ اجر، نای تهاشای زنان ندت

 ٍ جنایی ای پرٍندى کٌ یابد نی نانَریت کرافَرد جک تَسط اٍ است. ای بی اف تحقیقات ی حَزى در کارآنَز
 پیدا جًت يای سرنخ بتَاند تا برٍد لکتر يانیبال نالقات بٌ باید کالریس رابطٌ این در کند. بررسی را نعهایی

 اش شخصیت ديد. نهی اطالعات راحتی بٌ ٍ است بايَش بسیار قاتل یک لکتر بیابد. دیگر قاتل یک کردن
 بٌ گزارش ٍ پرٍندى پیگیری در کالریس کار ترتیب، بدین دارد. کنندى گیج ٍ نبًو نايیتی ،«سکَت» يهچَن
 .شَد نی رٍبرٍ کار ایابتد يهان فراٍانی نشکالت با ٍ رسد نهی نظر بٌ راحت کرافَرد

 
 رآخ کالم ٍ بندی جهع
 اشباح، قلعٌ نظیر آجاری جای نذکَر، لیست در شَد نتَجٌ نَشتار این اتهام از بعد بالفاصلٌ خَانندى شاید

 نقديای پیشاپیش بلی! است. خالی غیرى، ٍ يا آرٍارى حلقٌ، بیگانٌ، نیزبان، کن، فرار جیغ، نَسفراتَ، نَجَد،
 گلچین ٍ انتخاب گفتیو: يو نتن این ابتدای در کٌ يهانطَر ٍ پذیریو. نی نناقشٌ بدٍن را نخَانندگا احتهالی

 گزینش، کند. جلب را يهٌ رضایت تَاند نهی ٍ نیست آسانی کار -سینها از خارج یا ژانر یک در -فیلو کردن
 بیشتر ٍ داد ادانٌ راحتی بٌ تَان نی را باال لیست بنابراین، است. يهراى نخالفت بلکٌ ٍ نحدٍدیت با نايیتا

 نَارد تعداد يرحال، در گرفت. نظر در -ٍحشت ژانر در- آجار گلچین ٍ گزینش برای را دیگری نعیاريای نیز ٍ کرد
 .باشند کافی کند نی خرج نتن، این خَانش برای خَانندى کٌ زنانی بٌ نسبت رسد نی نظر بٌ باال

 
 

 :است آندى کهک بٌ نَشتن در کٌ ننبعی
 یرحهان ترجهٌ چری بریجید اجر ٍحشت ژانر * 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 افیک ٍ انیهیشنساخت نَشن گر
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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