
بهرنگ دزفولي زاده؛ عکاسي که امسال با اولین فیلم سینمایي خود در جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد در گفت وگویي با ماهنامه »صبا« به عالقه مندان سینماي نوستالژیک 
این مژده را داد که بعد از 2۰ســال و پس از فیلم موفق »پرنده کوچک خوشبختي« 
اثر پوران درخشنده، شاهد فیلمي خواهیم بود که درباره زندگي و خانواده ناشنوایان 
ساخته شده و پس از فیلم هاي موفق خانم درخشنده، رویکردي متفاوت به تغییرات 
زندگي ناشنوایان با توجه به شــرایط امروز دارد. دو تن از بازیگران اصلي این فیلم با 
زبان اشاره و نوع گویش ویژه ناشــنوایان صحبت مي کنند که در قالب یک قصه درام 

ویژه و جذاب ساخته و پرداخته شده است. 

وي همچنین اضافه کرد که بازي هانیه توسلي، محســن کیایي و مجموعه بازیگران 
فیلم »بي صدا حلــزون« و همچنین خود قصه در بیــن قصه هایي که در حال حاضر 
تبدیل به کلیشه شده است، توانایي جلب نظر اصحاب رسانه و هیات داوران جشنواره 

را دارد. 
پیش بیني بهرنگ دزفولي زاده از موفقیت این فیلم در جشنواره سي وهشتم این بود که 
قبل از ارسال فیلم به جشنواره جمع کثیري از اصحاب رسانه، مردم عادي، منتقدان 
و... این فیلم را دیده اند و به جهت ســاخت متفاوتي که داشته و موسیقي خاصي که 

براي فیلم در نظر گرفته شده، نظر اکثریت را جلب کرده است. 
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مي گویند ایده ســاخت »خروج« تقریبا ده سال پیش زمان ســاخت فیلم پرحاشیه 
»گزارش یک جشن « به ذهن ابراهیم حاتمي کیا رســیده است؛ ایده  خام اینکه عده اي 
مظلوم مي خواهند به ســبب اتفاقاتي که بي رحمانه در زندگي و معاششان افتاده صدا 
و دادشان را به گوش مسئولي برســانند! حتي گفته مي شود همان زمان هم تحقیقات 
مستمري براي ساخت این فیلم داشته اما به هرحال این ایده به تولید نرسید تا سال 97 
که براساس یک فایل صوتي واقعي همان ایده گذشته برایش شکل واقعیت پیدا کرد و 
با تحقیقات جدید و به روزتر پیش تولید خود را در زمستان 97 آغاز کرد. او در این فیلم 
سومین همکاري خود را بعد از »بادیگارد«، »به وقت شام« و »چ« با سازمان سینمایي 
اوج رقم زده است. نقد سیاســتمداران حرف اصلي »خروج« است و جهانگیرالماسي 
بازیگر این فیلم هم در گفت وگو با ماهنامه »صبا« به همین اشاره مي کند که »خروج« 
فیلمي سیاسي نیســت و فیلمي درباره سیاستمداران اســت، یک سوزن به خودي ها 
براي توجه به مردم! نقش اصلي این فیلم برعهده فرامرزقریبیان اســت؛ بازیگري که 

خداحافظي موقتي و 4ساله اي با سینما داشت و حاال اولین همکاري خود را با ابراهیم 
حاتمي کیا با »خروج« تجربه کرده اســت و نقش یک پنبه زن معترض را در فیلم ایفا 
مي کند که ازوقتي عکس حضور او در این فیلم باگریم متفاوتش منتشر شده خیلي ها 
او را یکي از شانس هاي سیمرغ مي دانند. احتماال قریبیان حاال در این فیلم حاج کاظم 
جدید حاتمي کیا در دهه 9۰ است و باید دید بازگشتش به سینما چطور و با چه نقشي 
رقم خورده اســت. »خروج« هم مانند »درخت گردو« گروه بازیگران متفاوتي دارد و 
عالوه بر فرامرز قریبیان، پانته آ پناهي ها ، ســام قریبیان، کامبیــز دیرباز، محمدرضا 
شریفي نیا، جهانگیر الماســي، محمد فیلي، آتش تقي پور و... بازیگران این فیلم را به 
تهیه کنندگي حبیب والي نژاد تشــکیل مي دهند. همچنین درباره گروه بازیگران این 
فیلم باید گفت که همان ابتدا فرزاد حسني به خاطر کوتاهي نقش از گروه خداحافظي 
کرد و نکته دیگر هــم اینکه حضــور پانته آ پناهي ها با آن گریم خــاص یکي از نقاط 

کنجکاوي برانگیز این فیلم است. 
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