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انگار وضعیت تئاتر دارد بــه بحرانی ترین روزهای خود 
نزدیک می شود؛ سالن هایی که هر شب میزبان بیش از 
100نمایش بودند، حاال یا تعطیل هستند و یا به اجبار 
تماشاخانه داران بدون تماشاگر، نمایش های خود را روی 
صحنه می برند. هر چند انجمن صنفی تماشاخانه داران 
عنوان کرده بود که سالن دارها، گروه های نمایشی را با 
توجه به شرایط موجود )نبود تماشاگر( مجبور به اجرا 
نکنند، اما برخی از صاحبان سالن های نمایشی به خاطر 
فشار اقتصادی زیاد، گروه ها را مجبور به اجرا کرده ا ند؛ 

اجراهایي که تماشاگری ندارند.

اجباری در کار نباشد
شاهین چگینی، رئیس انجمن صنفی تماشاخانه های 
خصوصــی دربــاره اطالعیه ای کــه اخیــر در مورد 
اجرای گروه های نمایشــی صادر شــده، به همشهری 
می گویــد:»در بیانیه ای کــه ابتدا صادر شــد، عنوان 
کردیم، با توجه به قراردادهایی که گروه های نمایشــی 
با تماشــاخانه ها دارند، اجباری برای اجرای نمایش از 
سوی صاحبان سالن ها نباشــد. البته عنوان کردیم که 
مخالفتی هم بــرای اجرای نمایش نیســت و اگر خود 

گروه های نمایشــی تمایل به اجرای نمایــش دارند، 
تئاترهایشان را روی صحنه ببرند.« وی در ادامه توضیح 
می دهد:»هم اکنون هر گروهی که نمایش خود را اجرا 
می کند به دلیل نبود تماشــاگر دچار ضــرر اقتصادی 
می شود. این ضرر و زیان تنها متوجه گروه های نمایشی 
است چرا که صاحبان ســالن، اجاره خود را از گروه ها 
می گیرند، اما گاهی به واسطه قرارداد، سالن دار، گروه را 
مجبور به اجرا می کند؛ اجراهایی که کمترین تماشاگر 

را دارند.«
 

شرایط سخت گروه های نمایشی
چگینی درباره صدور اطالعیــه دیگر درمورد وضعیت 
اجراها نیز توضیح می دهد:»در شــرایطی هستیم که 
گروه ها با 5تماشاگر روی صحنه می روند و این درست 
نیست. از یک ســو اکثر ســالن های بخش خصوصی 
در منطقه شــلوغ و پرتردد قرار دارند که تماشــاگران 
برای حضور در ســالن باید در مکان های شــلوغ تردد 
داشته باشند و این تردد سخت است.  به همین جهت 
تماشــاخانه ها باید تعاملی با گروه ها داشته باشند که 
درصورت عدم رضایت گروه ها، نمایشی اجرا نشود و اجرا 

به تعویق بیفتد.«
وی در ادامــه از عدم حمایت مرکز هنرهای نمایشــی 
می گوید و اینکــه مرکز نه در دوران کرونــا و نه در این 
برهه زمانی حمایتی نداشته و راهکاری برای سالن دارها 

و گروه های نمایشی ایجاد کرده است.« هر چند برخی 
گروه های نمایشی اجراهای خود را از نیمه دوم آبان در 
بعضی از تماشاخانه ها شــروع کردند  اما این اجراها با 
کمترین تماشــاگر روی صحنه می رود. پیش آمده که 
یک گروه، نمایش خود را در حالی روی صحنه می برد که 

حتی 5تماشاگر هم ندارد.

بلیت هایی که با تخفیف نمی فروشد
یک نگاه گذرا به سایت فروش بلیت تئاتر، نشان می دهد 
که گروه ها برای کشــاندن تماشاگر به ســالن از انواع 
تخفیف ها استفاده کرده اند، اما فروش روزانه بلیت یک 

نمایش، ممکن است یک یا دو بلیت باشد.
از میان نمایش هایی که روی صحنه هستند، »پرده خانه« 
گالب آدینه که در روزهای اول اجرا با حاشیه های زمان 
اجرا روبه رو بود، تقریبا فروش خوبی دارد و البته این در 
حالی است که بیشــترین بلیت ها به شکل مهمان هم 
است و گروه آنچنان در گیشــه موفق نیست. نمایش 
»کمدی اکتشافات« حامد وکیلی هم در روزهای اجرا 
چند ردیف از صندلی هایش فروش می رود. نمایشی که 
ممکن بود در وضعیت عادی با فروش خوب همراه باشد، 
اما حاال با دو سوم صندلی خالی اجرا دارد. نمایشی چون 
»قلندرو« در شب گذشــته تنها در یک سالن توانست 
10بلیت بفروشد. نمایشی که این شب ها در شهرزاد اجرا 
می شود. جز این نمایش، تئاترهای دیگر هم با فروش کم 

اجراهای خود را در سالن های شهرزاد ادامه می دهند. 
در بدبینانه ترین حالت برخی از نمایش ها هم با ســالن 
خالی روبه رو می شوند، »خانه برنارد آلبا« که تا به حال 
اجراهای مختلفی را در ایران روی صحنه داشته در شب 
گذشته بلیتی نفروخت. این نمایش در تماشاخانه اهورا 
اجرا می شود. »فرزند یک خنیاگرم« شکرخدا گودرزی 
که بعد از مدتی وقفه اجرایش را در چهارسو آغاز کرده، 
با کمترین تماشاگر روی صحنه است. بعضی نمایش ها 
هم با وجــود اینکه زمان اجرایشــان، آخرین ماه پاییز 
است، دست نگه داشتند تا شرایط مساعدی برای اجرای 
نمایش پیدا کنند. »شفیره« قرار است به زودی در تئاتر 
شهر روی صحنه برود. یا »دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲0 روز 
پیش کجا بودی...؟« ازجمله نمایش هایی است که هنوز 
اجرایش را در ملک شروع نکرده است. در ملک نمایش 
»نیمکت« مهدی ســهرابی هم در حالی روی صحنه 
است که این نمایش شب گذشته، در یک سالن با تقریبا 
۲00صندلی، تنها 15بلیت فروخته. تعطیلی ۲ ساله تئاتر 
در روزگار کرونا و سر کردن در روزگار امروز گروه های 
نمایشی، شرایط سختی را برای تئاتر کشور ایجاد کرده، 
شرایطی که راه برون رفتی از مشکالتش وجود ندارد و 
با توجه به شرایط، کســی به فکر حمایت از آن نیست. 
با نزدیک شدن به زمستان، شــماره معکوس برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر هم شروع می شود و باید دید تا ۲ ماه 
دیگر شرایط برای گروه های نمایشی چگونه خواهد بود.

نمایش با 5 تماشاگر
تئاترتهران روزهای پاییزی سردی را تجربه می کند

 تجلیل از شاهرخ خان
در  عربستان 

جشنواره بین المللی »دریای ســرخ« عربستان، از 
ستاره بالیوود تجلیل می کند.

به گزارش ورایتی، شــاهرخ خان یکی از نمادهای 
جهانی بالیوود، با اهدای جایزه افتخاری جشنواره 
بین المللی فیلم دریای ســرخ عربســتان سعودی 
تجلیل می شود. شــاهرخ خان که معموالً با عنوان 
کینگ خان شناخته می شود محبوب ترین بازیگر 
هند است و تا کنون ۳ بار در جوایز بالیوود در اروپای 

مرکزی از او تجلیل شده است.
امسال دومین دوره جشنواره دریای سرخ عربستان 
از 10 تــا 1۹ آذر در جــده برگزار می شــود. این 
جشــنواره پیشــتر اعالم کرده بود، امسال از گای 
ریچی به عنوان بهتریــن کارگردان تجلیل می کند 
و اولیور استون هم ریاست هیأت داوران امسال این 
رقابت ســینمایی را برعهده گرفت. سینمای ایران 
امسال با فیلم »سونسوز« ســاخته رضا جمالی در 
بخش مسابقه اصلی جشــنواره دریای سرخ حضور 
دارد. »مثلــث غم« روبــن اوســتلوند برنده نخل 

طالی جشــنواره کن، »دالل« هیروکازو 
کورئیدا، »ارواح اینیشرین« ساخته 
مارتیــن مک دونــا، »تصمیم به 
ترک« ســاخته پارک چان-ووک 
و »امپراتوری نور« ســم مندس 

از دیگر فیلم های این 
جشنواره هستند. 

جهان

جشنواره

آواتار راهی چین می شود 
قسمت دوم فیلم پرفروش 
»آواتار« ســاخته »جیمز 
کامرون« در ســینماهای 

چین اکران خواهد شد.
به گزارش رویترز، »آواتار: 
راه آب« یکــی از معــدود 
فیلم های خارجی اســت 
کــه در ماه هــای اخیر به 
بازار چین دسترســی پیدا 
کرده تــا در کنار فیلم های 
چون مجموعه انیمیشــن 

»مینیون ها« و »جایی که خرچنگ هــا آواز می خوانند« از معدود 
فیلم های خارجی به نمایش درآمده در این بازار بزرگ باشد.

با توجه به ادامه همه گیری کرونا در چین و همچنین رقابت میان 
سینمای چین و آمریکا به عنوان ۲بازار بزرگ جهانی، سهم اکران 
فیلم های هالیوودی در چین کاهش یافته و تأکید سینمای چین 

بیشتر روی فروش گیشه با اتکا به آثار داخلی است.
»آواتار: راه آب« ادامه فیلم علمی- تخیلی ساخته »جیمر کامرون« 
در سال ۲00۹ است که همچنان پرفروش ترین فیلم تمام دوران 
است. در این فیلم »سم ورتینگتون«، »زویی سالدانا« و »سیگورنی 
ویور« ایفای نقش می کنند و  داســتانش بیش از یک دهه پیش از 
قسمت اول این فیلم می پردازد. این فیلم روایتگر داستان خانواده 
سالی )جیک، نیتیری و بچه هایشان( و مشــکالتی ا ست که با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند، تالش هایی که بــرای حفظ امنیت 
یکدیگر انجام می دهند، نبردهایی که برای زنده ماندن می کنند و 

مصیبت هایی است که متحمل می شوند. 
»جیمز کامرون« ســال ها وقت صــرف ســاخت و فیلمبرداری 

دنباله های »آواتار« کرده است. 

 پیگیری وضعیت
هنرمندان بازداشتی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی بر پیگیری وضعیت هنرمندان 
دستگیر شده در ناآرامی های ۲ ماه اخیر تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اســماعیلی در حاشیه جلسه 
دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص نحوه برخورد 
با اهالی هنر بازداشتی در تجمعات اخیر، اظهار کرد:  بیش از ۲ 
ماهی که این اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است، بنایمان 
این بوده که با گفت وگو و شفاف سازی اجازه ندهیم کار به جایی 

بکشد که موجب نگرانی شود.
وی افزود: سیاست قطعی ما در وزارت فرهنگ این است آنانی 
که در حوزه کار حرفه ای دچار مشکل می شوند  حمایت و دفاع 
کنیم. همچنین وظیفه خودمان می دانیم که از اهالی فرهنگ 
و هنر و رسانه که در  اغتشاشات اخیر برایشان اتفاقاتی افتاده، 
با وجود پیگیری های قبلی بازهم حمایت کنیم. وزیر فرهنگ و 
ارشاد با بیان اینکه مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی 
داریم در مورد کسانی که دچار مشکل شدند تا حد امکان کمک 
کنیم، اظهار کرد: در این زمینه همکاری های خوبی   دستگاه های 
امنیتی و قضایی دارند که تشــکر می کنیم و روند کار به نحوی 
اســت که ما این دقت را به کار می بریم که بــا گفت وگو و رفع 

ابهامات مسئله در سطح جامعه حل شود. 

۷۵ فیلم متقاضی سیمرغ امسال 
آمار رسمی تعداد فیلم های متقاضی حضور در بخش سودای 
 ســیمرغ چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر

اعالم شدند.
به گزارش همشهری، روابط عمومی جشنواره اعالم کرد، طی 
یک ماه فرصت ثبت نام آثار ســینمایی در سامانه جشنواره 
که تا پایان آبان ماه ادامه داشــت، تهیه کننــدگان ۷5 اثر 
درخواســت  خود را برای حضور در بخش ســودای سیمرغ 
)مسابقه سینمای ایران( جشنواره چهل و یکم ثبت کرده اند.

تطابق آثار ثبت نامی با آیین نامه توسط دبیرخانه جشنواره 
آغاز شده و فیلم های حائز شرایط حضور پس از ارسال نسخه 

کامل توسط هیأت انتخاب بازبینی خواهد شد.
هیأت انتخاب مسابقه بخش ملی، بازبینی فیلم های متقاضی 
حضور را از 15 آذرماه آغاز و تا 15 دی ماه اسامی فیلم های 
منتخب را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران چهل 

و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم خواهند کرد.
محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی در گفت وگویی 
درباره جشــنواره فیلم فجر در حاشــیه آغاز به کار سینما 
»مهرشــاهد« درباره  وضعیت فیلم های متقاضی حضور در 
چهل و یکمین دوره از جشــنواره فیلم فجر و احتمال قهر 
سینماگران با این رویداد گفت:   ما هیچ برنامه ای را نه محدود 
کرده ایم و نه تعطیــل خواهیم کرد. جشــنواره فیلم کوتاه 
برگزار شد و جشنواره ســینماحقیقت هم برگزار می شود. 
جشــنواره فجر هم در زمان مقرر برگزار خواهد شد. آنها یی 
که جشنواره ملی سینمای خود را دوســت دارند، حتماً در 
این رویداد حضور خواهند داشــت و تا این لحظه هم شاهد 
استقبال خوب فیلمسازان از جشنواره فجر بوده ایم. همزمان 
با اتمام مهلت ارســال، آمار مربوط به آثار از سوی دبیرخانه 

فجر اعالم خواهد شد.
تا این لحظه اخباری درباره فیلم ها و یــا مهمانان احتمالی 

بخش بین الملل دوره چهل و یکم فجر  اعالم نشده است.

تکذیب شایعات بی حجابی در فیلم ها
طی چند روز گذشته خبر غیررسمی مبنی بر فیلمبرداری 
برخی پروژه های سینمایی به ۲ شکل بی حجاب و باحجاب 
منتشر شده اســت. مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی 
نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی به ۲ شکل بی حجاب 

و با حجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد.
به گزارش همشهری، بهمن حبشــی، مدیرکل دفتر تولید 
سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی آثار 
سینمایی در ۲ شکل بی حجاب و با حجاب گفت: »براساس 
اطالعات موثق سازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد 
و هیچ یک از فیلم های سینمایی در حال تولید دست به چنین 

اقدام قانون شکنانه ای نزده اند«.
وی افزود: »بدیهی است درصورت صحت چنین خبری، فیلم 
موردنظر در هر مرحله ای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات 

جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت.«
حبشــی ادامه داد: »توصیه ما به عنوان ســازمان سینمایی 
به ســرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان این است 
که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند، چرا که تبعات 
هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی 

خواهد بود.«
وی عنوان کرد:»ســینمای ایران همواره سینمایی شریف، 
قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید مطابق با قوانین رسمی 

و موجود کشور به حیات پربرکت خود ادامه خواهد داد.«
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی اعالم کرد:»براساس 
پیگیری ها و اطالع دقیق مســئولین ســازمان ســینمایی 
پروژه های در حال تولید کامال منطبق بر قوانین و مقررات در 
حال تولید هستند و حاشیه سازی ها تأثیری بر روند طبیعی 
تولید و زیســت حرفه ای و قانونمند ســینماگران نخواهد 

گذاشت.«

آبان خسارت بار سینما 
فروش نسبتا قابل قبول شهریور، تا حدودی امیدها را به رونق گیشه 
زنده کرده بود که داستان به کل عوض شد. همه آنچه در این ۲ماه 
شاهدش بوده ایم، مخاطبان سینمای ایران را از سالن ها گریزان کرد. 
در واقع همان تماشاگر حداقلی و ثابت فیلم های ایرانی هم ترجیح 
دادند کمتر ســینما بروند. نتیجه اینکه تعداد مخاطبان سینما در 
آبان ماه به نسبت تماشــاگران مهرماه، حدود ۲میلیون نفر ریزش 
داشت. این را هم درنظر بگیرید که تعداد مخاطبان مهر هم در نوع 
خودش پایین تر از استانداردهای معمول سینمای ایران بود. آبان اما 

اوضاع از مهر هم بدتر شد.
۲۶فیلم در این ماه  روی پرده رفتند که این تعداد فیلم، در ۴۴هزار و 
۴۴۴سانس نمایش داده شدند. در این ماه، ۶۲۴ هزار نفر به سینما 
رفتند که رقمی  حدود 1۷میلیارد و 500میلیــون تومان را روانه 

گیشه سینماها کردند.
در آبان ماه، انیمیشــن »لوپتو« با 1۳1هزار مخاطب، ۳میلیارد و 
۴00 میلیون تومان فروخت تا به تنهایی و درحالی که نمایش آن، از 
یازدهم آبان ماه شروع شد، در صدر پرمخاطب ترین و پرفروش ترین 

فیلم ماه سینمای ایران بایستد.
»انفرادی« با ۳میلیارد و ۲00میلیون، »پسر دلفینی« با ۳میلیارد 
و 100میلیون، »ابلق« با یک میلیارد و ۴00 میلیون و »دوزیست« 
نیز با یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان فــروش، در رده های دیگر 
پرفروش تریــن فیلم های آبان مــاه قرار دارند. کمــدی اجتماعی 
»بخارســت« که از ۲۴ آبان  روی پرده رفت، طی یک هفته نمایش 
خود در آبان ماه، ۳۶ هزار مخاطب داشــت و توانســت با گیشــه 
یک  میلیارد و ۲00میلیونی خود، ششــمین فیلم پرفروش آبان ماه 
باشد. ایرنا با مرور آمار گیشه چنین نتیجه گیری کرده است: »اگر 
متوسط حضور مخاطب در سه شنبه و ۲ روز پایانی هفته را 150 هزار 
نفر و در روزهای عادی ۴۲ هزار نفر درنظر بگیریم، متوجه می شویم 
که اگر ناآرامی ها نبود، ۲میلیون و 55۶هزار نفر به تماشای فیلم ها 
می نشستند حال آنکه در آبان ماهی که گذشت، تنها ۶۲۴هزار نفر به 
سینما رفتند. اغتشاشات آبان ماه سبب شد تا سینماها طی این ماه، 
با کسری یک میلیون و ۹۳۲هزارنفری مخاطب مواجه باشند که اگر 
متوسط قیمت بلیت سینماها برای امسال را ۳۳ هزار تومان درنظر 
بگیریم، متوجه می شویم که خسارت ریالی به سینماها در این ماه، 

۶۳ میلیارد و ۷5۶ میلیون تومان بوده است.«

وزارت میز خبر

فهیمه پناه آذر گزارش
روزنامه نگار

گری الدمن تصمیم دارد که بعد از اتمام سریال »اسب های کند« بازنشسته شود
گری الدمن که به دلیل نقش ها و گریم های متنوعی که در فیلم های مختلف تجربه کرده، به راستی 

الیق صفت »مرد هزارچهره« است؛ گویا قرار است پس از سریال »اسب های کند« از دنیای نمایش چهره
خداحافظی کند. بازیگر فیلم های »شوالیه تاریکی« و »هری پاتر«  در مصاحبه جدیدی با »ساندی 
تایمز« گفته پس از اتمام سریال »اسب های کند«  برای اپل تی وی پالس تمایل دارد وقتش را خارج از صنعت فیلمسازی 
صرف کند. این بازیگر درجه اول با نگاه واقع بینانه که البته برای دوستدارانش خالی از تلخی نیست، گفته است: »دوران 

بازیگری رشک برانگیزی داشته ام، اما بازیگری افول می کند و من به جز این کار به چیزهای دیگری هم عالقه دارم. 
وقتی جوان هستی، فکر می کنی که می توانی به همه کارها برسی و مثال آن کتاب را بخوانی، فالن کار را بکنی، اما سال ها 
می گذرند. سال آینده ۶۵ساله می شوم و ۷۰سالگی هم نزدیک است. وقتی ۸۰ ساله می شوم نمی خواهم فعال باشم. 
خیلی خوشحال خواهم بود و باعث افتخار من است که با نقش »جکسون لمب« از سریال »اسب های کند« با بازیگری 

خداحافظی کنم و بازنشسته شوم.« در این اینفوگرافی برخی از نقش ها مشهور این بازیگر را مرور کرده ایم.
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جاسوس کارکشته ای به نام جورج اسمایلی)الدمن(که در بازنشستگی 
به سر می برد، به کار دعوت می شود تا از پرونده پیچیده ای پرده بردارد. 
اسمایلی، با قبول این درخواست، بار دیگر به سر کار خود بازمی گردد 
اما متوجه می شود که اوضاع بسیار پیچیده تر از آن است که سازمان 

فکر می کرده  .
تاکنون چندین بازیگر نقش اسمایلی را بازی کرده اند، اما اسمایلی 

 الدمن جذاب، باهوش، ماهر و فوق العاده متقاعدکننده 
از کار  درآمده است.

بندزن خیاط سرباز جاسوس
کارگردان: توماس آلفردسن

بازی در نقش وینستون چرچیل باالخره برای گری الدمن جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش اصلی را به ارمغان آورد. الدمن با چهره تکیده یا حداقل تراش خورده اش به یاد 
آورده می  شود. اما در این فیلم او در هیبت چرچیل گرد و قلنبه روی پرده ظاهر می شود و 
تماشاگر بعد از چند دقیقه مثل همیشه مسحور جادوی بازیگری او می شود.

تاریک  ترین لحظات
کارگردان: جو رایت

2017
2011

رومانی، سال۱۴۶۲. سلحشوری به نام »والد«، معروف به »دراکوال« 
)اولدمن( از نبرد با سپاهیان ترک بازمی گردد و می فهمد که 

همسرش، »الیزابتا« )رایدر(، به تصور مرگ او خودکشی کرده است. 
»دراکوال« ایمانش را رها می  کند و خون آشام می شود. دراکوالی 

الدمن به دلیل مرموز بودنش ترسناک و موحش است.

دراکوالی برام استوکر 
کارگردان: فرانسیس فورد کاپوال

نورمن »استن« استنسفیلد )اولدمن( پلیسی فاسد است که خود در 
کار قاچاق مواد و مصرف آن نقش دارد. او خانواده دختری به نام ماتیلدا 
را می کشد و در نهایت تقاص کارش را می دهد. 
استنسفیلد پلیسی روانی است که الدمن با آن نحوه خاص 
 قرص خوردنش، دیوانگی او را مشهودتر 
کرده است.

 لئون: حرفه ای
کارگردان: لوک بسون

1994
1992

می سون وِرگِر )الدمن(تنها قربانی زنده هانیبال لکتر می خواهد از دکتر 
 لکتر که در حالت مستی از او خواسته بود تا پوست 

خودش را بکند، انتقام بگیرد.  به معنای واقعی، الدمن در این فیلم یک 
 تکه گوشت است. اگر تیتراژ را نخوانید، هرگز نمی فهمید که بازیگر

 نقش الدمن است.

هانیبال
کارگردان: ریدلی اسکات

جیمز گوردن )الدمن( از معدود پلیس های سالم گاتهام سیتی 
است. او به بتمن اعتماد دارد و سعی می کند پلیس گاتهام را 
قانع کند که در مبارزه با خالفکاران به قدرت بتمن و صداقتش 
نیاز دارند؛ نقشی مثبت و به یادماندنی از الدمن که به بازی در 
 نقش های منفی شهره است. او از این آزمون هم 
سربلند بیرون آمد.

بتمن می آغازد
کارگردان: کریستوفر نوالن

2004
2001

مرد هزارچهره


