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در فیلم پیش زمینه ای درباره رابطه میان الهام و سعید نمی بینیم دو راهـی شـنیدن و نشـنیدن
و مخاطب از چرایی جدایی آنها چیز زیادی نمی داند. 

طبیعتا فیلمســاز به اینکه شــخصیت های قصه اش از کجا آمده اند، 
سرگذشت و کودکی شان چه بوده است و ... فکر می کند اما در فیلمنامه های 
مینیمال، گذشته شخصیت ها تا حدی بیان می شود. در این قصه نیز نکاتی 
درباره گذشته شخصیت ها مطرح می شود اما اینکه بخواهیم تا چه حد به این 
موضوع بپردازیم، انتخاب و سلیقه فیلمنامه نویس و فیلمساز است. به باور من، 
صحبت از گذشته این شخصیت ها، کارکردی در پیشبرد این درام نداشت و 
اتفاق در همان فضایی که به تصویر کشیده شده، شکل گرفته است. اصوال در 
درام های ایرانی عادت بر این است که همه چیز گفته شود اما آنچه که اهمیت 

دارد موقعیتی است که شخصیت، اکنون در آن قرار دارد. 
آیا »بی صدا حلزون« در ستایش شنیدن است؟

هدف من این بود که قصه این فیلم، کامال بدون قضاوت بیان شــود و 
کاشت حلزونی را به عنوان یک راهکار بیان کنم. در حقیقت قصد این را 
نداشتم که فیلم در جایگاهی قرار بگیرد که این مقوله را خوب یا بد نشان 
دهد. در حقیقت بخشی از این قصه در ســتایش شنیدن است اما نکته 
اینجاست که بعضی ها واقعا عالقه ای به شنیدن نداشتند و جهان آرام و 
ساکت خود را ترجیح می دادند. به همین دلیل می توان گفت قصه فیلم تقابل 
دو جهان متفاوت است؛ جهانی پر از صدا و شنیدن و جهانی آرام و سرشار از 
سکوت و نشنیدن. تالش فیلم، مطرح کردن این موضوع بدون قضاوت بود 
چراکه من به عنوان فیلمساز اجازه صادر کردن هیچ حکمی مبنی بر درست 

یا غلط بودن این موضوع را ندارم.
ما در این فیلم حجم زیادی از رنج هایی را که ناشی از زیست 
اجتماعی شــخصیت ها در جامعه امروز است، شاهد هستیم؛ 
رنج هایی که تمام نشدنی می نمایند. این امر چقدر برآمده از شرایط 

اجتماعی این روزهای ماست؟
من معتقدم آدم ها در دنیای امروز تنها به فکر خودشان هستند و شاید 
دیگران را نمی بینند. »بی صدا حلزون« شاید تلنگری باشد که ما آدم ها صرفا 
به خودمان فکر نکنیم و مهم تر از همه اینکه دست از قضاوت برداریم، به 
جای دیگران فکر نکنیم. من نمی دانم ما آدم ها از چه وقتی این اجازه را برای 
خودمان قائل شدیم که جای دیگران تصمیم بگیریم، به جای دیگران 
فکر کنیم و خودخواهی را انتخاب کنیم. جهانی که از خودخواهی 
آدم ها پر باشد، جهانی است پر از تنهایی، پر از انسان های تنها. 

محسن کیایی: 
سعید در این فیلم نماینده ناشنوایان است  

جهانی که در »بی صدا حلزون« ترسیم می شود، 
جهانی ملموس و قابل فهم اســت. الهام و سعید دو 
شــخصیت اصلی فیلم کم شــنوا و ناشنوا هستند 
اما این حذف شــدن صدا از اثرگذاری نقش ها کم 
نمی کند. محسن کیایی که در این فیلم ایفاگر نقش 
شخصیتی است که کامال ناشنواست و هرگز 
تجربه ای از شنیدن نداشته است. کیایی 
که برچسب دوست داشــتنی بودن را 
همیشه همراه خود دارد، در این فیلم 
نقش متفاوتی را تجربه می کند اما 
جذابیت خود در اجرا را همچنان 
حفظ کرده است. ایفای نقش یک 
فرد ناشنوا از آنجا که بازیگر بی هیچ 
کالمی باید شخصیت را تصویر کند، 
طبعا ساده نیســت. در حقیقت در ایفای 
چنین نقشــی، بازیگر باید تمامی تمرکز خود 
روی میمیک صورت، زبان بدن و حتی کوچک ترین 
حرکات چشــم و دهان به صورت یکنواخت و کامل، در 
طول فیلم حفظ کند تا ضرب آهنگ اجرا از خط خود خارج 
نشود. اینها مواردی است که تماشای »بی صدا حلزون« نشان 
می دهد محسن کیایی به خوبی از عهده آن برآمده و به زعم 
متفاوت بودن، هنوز هم به دل مخاطب می نشیند و همچنان 

دوست داشتنی است. 
پیش از خواندن فیلمنامه و پیشنهاد برای بازی در این 
فیلم تا چه حد با مقوله کاشت حلزونی و اساسا جهان 

ناشنوایان آشنا بودید؟
حقیقتا پیش از این فیلم اطالع چندانی نداشتم. زمانی که 
بازی در این فیلم به من پیشنهاد شد شروع به تحقیقاتی در 
این زمینه کردم تا با گفت وگو با افراد آگاه در این زمینه بفهمم 
که اساسا کاشت حلزونی چیست و چرا در مقابل آن دسته ای 
موافق و گروهی مخالف هستند. از سوی دیگر سعی کردم تا 
خیلی بیشتر و عمیق تر با جهان ناشنوایان آشنا شوم و با آنها 

ارتباط برقرار کنم. در حقیقت با ایفای نقش سعید گویی نماینده گروهی 
از ناشنوایان در این جامعه هستم که عالقه ای به کاشت حلزونی ندارند اما 
در مقابل کسانی مثل الهام با بازی خانم توسلی، ترجیح می دهند تا با این 

جراحی چند قدم به شنیدن نزدیک شوند. 
ایفا کردن نقِش شخصیتی ناشنوا تجربه جدیدی برای شما 
بود. چگونه با این نقش ارتباط برقرار کردید و چه حسی نسبت به 

شخصیت سعید داشتید؟
اصوال بازی در نقش های اینچنینی نیاز به  فکر و تحقیقات میدانی دارد. در 
این خصوص، بنا بر درصد شنوایی شان، افراد به چند گروه تقسیم می شوند؛ 
به عنوان مثال گروهی به صورت مادرزاد ناشنوا هستند و بعضی ها شنوایی 
خود را بر حسب یک حادثه از دست داده ا ند. هر کدام از این عوامل بر نوع 
زبان اشاره، ارتباط برقرار کردن و آواهایی که از دهان این افراد بیرون می آید،  
تاثیرگذار است، به همین دلیل فرم بازی خانم توسلی و من طبعا متفاوت بود 
و ما هر کدام تالش کردیم تا این تفاوت را حفظ کنیم. در این میان تمرین های 
زیادی با مربی انجام دادیم که شیوه صحیح استفاده از زبان اشاره و حتی 
آواهای خاص افراد کم شنوا را یاد بگیریم و اجرا کنیم. به رغم اینکه نقش 
سعید در این فیلم آنچنان زیاد نبود، اما تمام تالش خودم را کردم تا به بهترین 

نحو این شخصیت را تصویر کنم. 
مخاطب شاید همیشه انتظار داشته باشد محسن کیایی را به 
گونه ای روی پرده ببیند که کالم و بیانش پر از انرژی و هیجان است، 
اما اینجا در »بی صدا حلزون« با شخصیتی روبه رو هستیم که به 
جهت ناشنوا بودن طبعا هیچگونه دیالوگی ندارد. بازی در این نقش 

ریسک باالیی داشت. 
به هر حال هر بازیگری به دنبال تجربه های جدید و نقش های متفاوت 
است، طبیعتا من هم تجربه های تازه را دوست دارم. این طبیعی است که 
مخاطب در ابتدای امر، هر بازیگر را بر اساس نقشی که در یک ژانر خاص 
بازی کرده در ذهن خود ثبت می کند اما بازیگر از جایی تصمیم می گیرد 
خودش انتخاب کند و طیف گسترده تری از نقش ها را تجربه کند. برای 
من هم ایفای نقش های متفاوت از آنچه که تا به امروز بازی کرده ام، اولویت 
دارد. در این میان، بازی در نقش سعید برای من تجربه ای متفاوت و جذاب 
بود. در حقیقت باورپذیر بودِن این شخصیت برای مخاطب، برایم اهمیت 

بیشتری داشت. 
در »بی صدا حلزون« به ویژه هر چقدر که به پایان فیلم نزدیک 
می شدیم، با حجمی از مشکالت و رنج های پی درپی مواجه بودیم. 
این امر چقدر برگرفته از شرایط کنونی جامعه و تا چه حد مربوط به 

قصه فیلم بود؟
البته این پرسش را فیلمنامه نویس بهتر می تواند پاسخ دهد اما به اعتقاد 
من درست است که بطن اصلی این اتفاق جامعه ناشنوایان است، ولی فارغ 
از بحث کاشت حلزونی، شخصیت های این داستان با مسائلی دست و پنجه 
نرم می کنند که هر کدام از افراد جامعه نیز ممکن است روزانه با آن مواجه 
باشند. در حقیقت مسائل اجتماعی و اقتصادی که در این فیلم به آن پرداخته 
می شود، صرفا محدود به ناشنوایان نیست و تمامی اقشار جامعه با آن درگیر 
هستند. در حقیقت همه ما، برآیند اتفاقاتی هستیم که پیرامون ما و در 
سطح جامعه رخ می دهد. در این میان، یک فرد ناشنوا یا کم شنوا در کنار 
این مسئله، با مشکالت پیرامونی دیگری هم مواجه است و اینگونه دغدغه ها 
را دارد. تمامی این اتفاق ها در بستر جامعه ای رخ می دهد که با مشکالت 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبه روست؛ شاید اگر این قصه در 
بستر اجتماعی دیگری تصویر می شد، نوع برخورد شخصیت ها با موضوع و 
سرانجام آنها متفاوت بود. به هر حال، افراد یک جامعه همگی متأثر از شرایط 

و اتفاقات پیرامون خود هستند.
هنگامی که بازی در نقش کاراکتر سعید به شما پیشنهاد شد، 
انتخاب عوامل فیلم انجام شده بود؟ شما می دانستید که نقش های 

مقابل شما را چه کسانی بازی می کنند؟
تا آنجا که می دانم من از اولین کســانی بودم که به این کار پیوستم و 
دیگر دوستان کم کم به مجموعه عوامل اضافه شدند، البته با خانم توسلی 

صحبت هایی شده بود. 
در فیلم، هیچ پیش زمینه  فکری درباره رابطه میان الهام و سعید 
نمی بینیم و مخاطب از چرایی جدایی آنها چیز زیادی نمی داند. به 

نظر شما این نکته تاثیری در دریافت قصه از سوی مخاطب ندارد؟
قصه فیلم اصال مربوط به گذشته شخصیت ها نیست. در درام نویسی 
مدرن عموما به دنبال علت و معلول ها نیســتیم و قرار نیست که حتما از 
گذشته آدم های داستان چیزی بدانیم، مهم این است که در حال حاضر 
چه موضوعی دارد اتفاق می افتد. در واقع صرفا یک برش از جهان و زندگی 
شخصیت ها را می بینیم. مثال در این قصه، چالش داستان بر سر موضوع 
کاشت حلزونی و فرزند خانواده است و اهمیتی ندارد که در گذشته چه اتفاقی 
افتاده است. در واقع اگر قرار بر این بود که چالش میان این زن و شوهر ناشنوا 
را ببینیم قصه تغییر می کرد و تبدیل می شد به قصه الهام و سعید اما »بی صدا 

حلزون« قصه اتفاقی است که قرار است برای مهرشاد رخ دهد. 


