
هرچند که در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: »االن مســاله  شما چیه؟ ! 
مي خواین بگین قانوني نیســت؟ ! یعنــي اینجا همه چي همیشــه قانوني اتفاق 
مي افته؟ ! هممون درســتیم؟ ! هیچکي هیچ غلطي نکرده تا حاال؟ ! « اما آن طور 
که ما مي دانیم، داستان فیلم از این قرار است: فرزند یک زن و شوهر با بازي بابک 
حمیدیان و پریناز ایزدیار دچار بیماري سرطان مي شود و دکتر یک راه خاص براي 
نجات این بچه پیشــنهاد مي دهد که همین راه واقعي و عجیب زندگي این دو نفر 
را دستخوش اتفاقات بسیار عجیب مي کند. جواد عزتي در حل کردن این مشکل 
نقش تاثیرگذاري دارد و این آغاز تعلیق »مغزاســتخوان« است. گفته مي شود در 
نگارش این فیلم اصغر فرهادي نیز به حمیدرضا قرباني مشاوره داده است و باید دید 
این شنیده تا چه اندازه صحت دارد. »مغز استخوان«، چهارمین ساخته حمیدرضا 
قرباني به حساب مي آید و نویســنده فیلمنامه این فیلم نیز علي زرنگار است که 
وحید جلیلوند را در بخش فیلمنامه فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« همراهي کرده 
بود. تهیه کننده این فیلم حسن پورمحمدي اســت که همزمان تهیه کننده یکي 

دیگر از فیلم هاي جشنواره نیز هست. 
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»قصیده گاو سفید« دومین فیلم بهتاش صناعي ها در مقام کارگردان است که پیش از 
این »احتمال باران اسیدي« را ساخته بود. مریم مقدم، علیرضا ثاني فر، آوین پوررئوفي 
و پوریا رحیمي سام ایفاگر نقش هاي اصلي فیلم »قصیده گاو سفید« هستند. غالمرضا 
موسوي، تهیه کننده باسابقه ســینماي ایران تهیه این فیلم را برعهده دارد. درابتدا 
قرار بود شهاب حسیني نقش اصلي این فیلم را ایفا کند که در ادامه علیرضاثاني فر 
جایگزین او شد و جلوي دوربین رفت. مریم مقدم همسر صناعي ها نیز که در فیلم 
قبلي این کارگردان هم نقش مهمي داشت در »قصیده گاو سفید« هم بازي میکند و 
نقش اصلي زن است. از داستان این فیلم اطالعات مهمي رسانه اي نشده، تنها اینکه 

گفته مي شود صناعي ها 9 سال صبر کرده تا بتواند این فیلم را بسازد. 

يد
سف

او 
ه گ

يد
18قص

کارگردان »سرخپوست« یعني نیماجاویدي، فیلمنامه تازه ترین ساخته مجیدي 
را با همراهی خود او نوشته است و همین، به تنهایي براي تماشاي دیدن فیلم آقاي 

 کارگردان وسوسه کننده است.
مجیدي بعد از پروژه عظیم »محمد رســول اهلل )ص(« این بار به ســراغ فیلمي با 
موضوع کودکان کار رفته اســت و عمده نقش هاي فیلم جدیدش را کودکان ایفا 

مي کنند و با این اوصاف قطعا شاهد یک فیلم اجتماعي از این کارگردان هستیم.
مجیدي کارکردن با کودکان را خیلي خوب بلد اســت و پیــش از این فیلم هاي 
»بچه هاي آسمان«، »رنگ خدا«، »آواز گنجشــک ها« و... را با محوریت حضور 

کودکان داشته است. 
بخشــي از فیلمبرداري این فیلم در جنوب و شــرق تهران انجام شــده است و 
جوادعزتي یکي از بازیگران شناخته شده این فیلم است. هومن بهمنش فیلمبرداري 
این فیلم را برعهده دارد و همین یکي از نقاط قوت »خورشید« محسوب مي شود. 
گفتني است »خورشید« فیلمي مستقل محسوب می شود و امیربنان سرمایه گذار 

این فیلم است.
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در خالصه داستان »روز بلوا« به کارگرداني بهروز شعیبي آمده است: »عماد استاد 
دانشگاهي خوشنام و یک چهره تلویزیوني مورد توجه است، او ناگهان توسط پلیس 
با اتهام هایي جدي مواجه مي شــود که خود و خانواده اش را در موقعیت پیچیده اي 
قرار مي دهد. « این چهارمین فیلم بهروز شــعیبي است و شــاید یکي از سیاسي-
اجتماعي ترین فیلم هاي این کارگردان. فیلم در سکوت خبري ساخته شده و سازمان 
سینمایي »اوج« حامي این فیلم و محمدرضاتخت کشیان تهیه کننده آن است. بابک 
حمیدیان، لیال زارع، محمد علیمحمدي، مسعود دلخواه، زکیه بهبهاني، ساغر قناعت، 
پاشا جمالي و داریوش ارجمند بازیگران اصلي تازه ترین اثر بهروز شعیبي هستند که 
آنطور که متوجه شــدیم حمیدیان و داریوش ارجمند نقش هاي کلیدي این فیلم 
برعهده دارند. همچنین پیش بیني مي شود باتوجه به گریم خاص حمیدیان، نقش 

یک شخص عادي را برعهده ندارد. 
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جشنواره فجر


