
»مغز اســتخوان« با قصه ای شــبیه بــه الگوهای 
فیلمنامه  نویســی اصغر فرهادی، شــخصیت های خود 
را در یک بزنــگاه اخالقی قــرار می دهد کــه تعلیق و 
کشش و کشــمکش دراماتیک از قرار گرفتن در همین 
موقعیت ملتهب ساخته می شود. »مغز استخوان« ایده 
جســورانه ای دارد و مخاطب را در برابــر یک موقعیت 
ملتهب اخالقی - عاطفی قرار می دهد. موقعیتی پر تنش 
از حیث تصمیم گیری که می توان آن را بیش از هر چیز 
یک بحران زنانه و مادرانه دانســت. بحرانی که بهار را در 
چالش بین وظایف مادری و تعهد زناشویی قرار می دهد و 
این مسئله فارغ از این که فیلم چگونه زن قصه خود را در 
مواجهه با این بحران بازنمایی می کند، یک تجربه دشوار 

زنانه است. تجربه ای میان مادرانگی و زنانگی. 

رضا صائمی

یک گام رو به جلو

مغز استخوان )حمیدرضا قرابین(

یکی از بهتریــن فیلم هایی که در یک ســال اخیر 
اکران شده اند. فیلمنامه ای متوازن که سر صبر و حوصله 
قصه اش را گســترش می دهد. آگاهانه و هوشمندانه از 
افتادن در دام یک ملودرام پر اشــک و آه پرهیز می کند 
و پایانی تکان دهنده و هولناک دارد. یک معضل پیچیده 
اجتماعی محور اصلی فیلم قرار می گیــرد و کالف آن 
هر لحظه پیچیده تر می شــود تا به نقطه پایانی برسد. 
از معدود فیلم هایی که با تأثیرپذیــری از فرم پایان باز 
سینمای فرهادی، پایان بندی سرراست و روشنی ندارد 
اما این پایان بندی با ساختار فیلم همخوانی دارد و توی 
ذوق نمی زند. بازی های پریناز ایزدیار و بابک حمیدیان 
ملموس و پذیرفتنی اســت و جواد عزتی هم بازی قابل 
توجهــی ارائه می دهــد. فیلمی با دکوپاژ ســنجیده و 

کارگردانی قابل قبول.

مازیار فکری ارشاد

نمونه ای مهم از آثاری که اگرچه نهایتاً پیشنهادی نوین جهت طراحی مسیر تراژیک قهرمان در سینمای 
ایران ارائه می دهند، اما این سر و شکل داشتن مسیر داستانی لزوماً به خلق اثری کامل و موفق منجر نشده است. 
فیلم حادثه محرکش را بر مبنای دیالوگ هایی مطول شکل می دهد و بیش از حد با لحنی بیان گر شخصیت ها 
و انگیزه شان را معرفی می کند، اما در نقطه عطف نخست، موقعیتی تنش زا را پیش می کشد که نمونه مشابهش 
از حیث میزان حساسیت عرفی و اجتماعی، کمتر در سینمای ایران سابقه داشته است. مشکل اما این جاست 
که مسیر پاسخ و واکنش بهار )پریناز ایزدیار( و حسین )بابک حمیدیان( به بحران مرکزی الغر و کم جان است 
و کشمکش ها در عوض برخورد موقعیت های متضاد شخصیت ها در مواجهه با بحران های زندگی فردی شان، 
از خالل دیالوگ و توضیح قراردادها شکل می گیرند و چندان آغاز و فرجام دراماتیک ندارند. آن چه مشکل را 
دوچندان می کند، تغییر مسئله مرکزی فیلمنامه در نقطه میانی است – پیش کشیده شدن ماجرای اتهام مجید 
)جواد عزتی( و آغاز مسیر امیر )نوید پورفرج( برای یافتن حقیقت ماجرا – که گویی قرار بوده صرفاً در حد مانعی 
جدید بر سر راه رسیدن شخصیت ها به هدف باشد، اما حضور اساسی اش در داستان به قدری بر تمام کشمکش ها 
و مراحل پیشبرد ابعاد پرسش دراماتیک اصلی سایه انداخته که به کلی بحران اولیه را کنار می زند و شخصیت ها 
را با تغییر نیازی اساسی مواجه می ســازد که اگرچه طی چند رفت و بازگشت بین نتایج و ابعاد هر دو مسئله، 
فیلم نامه نویس سعی کرده تا انسجام روایت را حفظ کند، اما توزیع نامناسب اطالعات در پرده دوم و عدم تمرکز 
کافی برای نگه داشتن داستان در مسیری واحد، رشته اتصال مخاطب با داستان را از هم می گسلد و منجر به از 
دست رفتن جذابیت بالقوه موقعیت مرکزی اولیه در پرداخت می شود و روایت را به پایانی می رساند که نه پایان 

راه شخصیت هاست و نه راه حل هیچ یک از بحران ها را پیش رو قرار می دهد.

امیررضا تجویدی

اکران
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