
دومین ساخته سینمایی حمیدرضا قربانی در مجموع یکی دو پله باالتر از فیلم  اول او »خانه ای در خیابان چهل 
و یکم« قرار می گیرد. صرف نظر از پایان بندی ناگهانی و رها و باز و ول فیلم که گویی کارگردان، شخصیت هایش 
را روی هوا رها می کند و به عنوان بندی پناه می برد، فیلم، نسبتاً خوش ســاخت و روپاست. علی زرنگار به عنوان 
فیلمنامه نویس موفق می شود داستان پر اوج و فرود و به اصطالح خودمان پرمالتی را روایت کرده و شخصیت ها را 
درگیر موقعیت بحرانی کند. فارغ از برخی نماهای کوتاه فیلم که اضافی هستند و حذفشان هیچ لطمه ای به روایت 
نمی زند، حمیدرضا قربانی بی لکنت موفق می شود از پس روایت داســتان برآمده، شخصیت ها را معرفی کرده و 
تماشاگر را با آن ها همراه کند. پرداخت درست شخصیت های اصلی به خصوص کاراکترهایی که بابک حمیدیان و 

نوید پورفرج با نقش آفرینی درجه یکشان ایفا می کنند، همذات پنداری مخاطب را در پی دارد.
جواد عزتی نسبت به دیگر نقش آفرینی هایش در یکی دو سال اخیر )»شنای پروانه« و »آتابای« و حتی »مرد 
بازنده«( در حدی پایین تر قرار می گیرد. همان قدر که او در فصل مالقات با برادرش در زندان خوب است و همراه 
با نوید پورفرج سکانس دو نفره ماندگاری را خلق کرده اند، در فصل ماقبل پایانی که همسرش نزد او می آید، حتی 

موفق به حفظ راکورد بازی اش هم نشده است.
اگر پایان بندی فیلم را که البته مهم ترین بخش هر فیلمی است، نادیده بگیریم، »مغز استخوان« فیلم خوبی 
است که حمیدرضا قربانی را به عنوان یک کاریلد به سینمای ایران معرفی می کند. هرچند از دستیار اصغر فرهادی 

کمتر از این هم نمی توان انتظار داشت.

»مغز استخوان« داستان خود را با پیگیری کاراکتر مادر آغاز می کند که ازدواج مجدد 
کرده و حاال باید به دنبال شوهر ســابقش بربیاید تا از او کمک بگیرد. این چالش بین زن 
و شــوهر جدید با پرداخت کاراکتری مثبت و عاشق پیشه برای شــوهر دوم، معطوف به 
کشمکش های زن با خودش شده بدون آن که مخالفت شوهر در آن دخالت پررنگی داشته 

باشد.
به خوبی مشخص است که نویسنده و فیلمساز خواسته اند قصه خود را از سمت شوهر 
سابق و گرفت و گیر های او در زندگی امروز پی بگیرند و به همین دلیل هم او را در آستانه 

اعدام در زندان قرار داده اند تا گره اندازی برجسته تر و محکم تر شود.
در این شرایط درام همچنان قابل پیگیری و تالش زن برای ارتباط برقرار کردن با شوهر 
سابقش از پیچیدگی های قابل قبول و جذابی برخوردار است که منجر به مواجهه او با برادر 

شوهر سابقش می شود.
اما قصه وقتی از دست می رود و هسته ملتهب خود را تحت تأثیر گره اندازی های افراطی 
و ناکارآمد قرار می دهد که نویسنده آگاهی برادرشوهر از دروغین بودن جرم برادر محکوم 
به اعدامش را در کش و قوس همین پیگیری ها متوجه می شود و تصمیم می گیرد ته و توی 

ماجرا را دربیاورد.
از این  جاست که خط مکملی برای بسط و گسترش داستان در سطحی دیگر طراحی 
شده؛ یعنی تالش یک برادر برای زنده ماندن برادر بزرگ ترش، نه تنها نمی تواند در راستای 
تالش های یک مادر برای زنده مانــدن فرزندش قرار بگیرد، بلکــه آن را لوث و کمرنگ 
می کند. کارکرد این خط داستانی را تنها می توان در تعدیل کاراکتر شوهر سابق و بسط 
چهره تخت او از بُعدی دیگر مؤثر دانست که اگر این گونه هم باشد، کمترین تأثیرش باید 
باورپذیری کنش مرد در سکانس پایانی و رد پیشنهاد زن سابقش باشد. رفتاری که هر چند 
تعیین کننده است، اما به هیچ وجه در اشل این کاراکتر باورپذیر نمی شود و تنها تبدیل به 
کنشی تحمیلی از سوی نویسنده می شود که برای رها کردن فینال قصه در بی سرانجامی 

و نامعلومی وارد کار کرده است.
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