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بيشتر بخوانيد

پنج زن ،پنج ھويت ،پنج موج
ندا آقاسلطان؛ نماد مقاومتی که از حافظه تاريخی
جھانيان محو نخواھد شد
دو سال بعد؛ گفتوگويی با شاھد آخرين لحظات
زندگی ندا
» ھنوز ھم منتظرم ندا به خانه برگردد«
از ھمين نويسنده

نيکول کيان صدﯾقی
١٣٩٠/٠٣/٣١

حسين قويمی
فيلم کوتاھی با عنوان »من ندا ھستم« بهزودی برای نماﯾش در فستيوالھای سينماﯾی آماده خواھد
شد .نوﯾسنده ،کارگردان و بازﯾگر اﯾن فيلم ،نيکول کيان صدﯾقی ،دختر جوان اﯾرانیتباری است که در
لندن و لسآنجلس در رشته ھنرھای دراماتيک و فيلمسازی تحصيل کرده است.
در نخستين فيلم کوتاه خانم صدﯾقی ،مری آپيک ،بازﯾگرسرشناس اﯾرانی ،نقش مادر ندا را بازی
میکند.

برای آگاھی از جزئيات مربوط به اين فيلم ،راديوفردا در گفتوگو با نيکول کيان صديقی ،ابتدا از وی میپرسد که چرا به
ساخت چنين فيلمی دست زده است؟
نيکول کيان صديقی :ندا برای من الھامبخش بود .ندا خيلی اثر قوی روی من گذاشته بود .درست است
که مرگش به روی ھمه دنيا اثرگذاشت ،ولی زندگی قبل از مرگش ھم برای من مھم بود.
من میخواستم فيلمی بسازم و بدانم که چه کسی ندا را به جلو ھداﯾت میکرد؟ چه در حسش
میگذشت؟ میخواستم بدانم قبل از مرگ باورش و آرزوﯾش چه بود؟
درست است که ھمه میدانيم که ندا کشته شد ،اما اﯾن فيلم بيشتر درباره روزھای آخر زندگی ندا و
قبل از مرگ اوست.
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دو سال بعد؛ گفتوگويی با شاھد آخرين لحظات
زندگی ندا
»ستوده بدون پروانه وکالت ھم به نقض حقوق
موکQنش معترض است«
نوری زاده :سخنرانی اوباما حاوی وعده ھای خوش
برای طرفداران دمکراسی
پدر دوروتی پروز :دخترم بگويم خيلی دوستش داريم
برادر دوروتی پروز از ناپديد شدن خواھرش می گويد
گزارشھای بيشتر

پرخوانندهترينھا

آخرين روزھای زندگی ندا بر پرده سينما
»مريم مجد ،خبرنگار -عکاس ورزش زنان
بازداشت شد«
وال استريت جورنال :ھشدار عربستان» ،در برابر
جاهطلبیھای ايران میايستيم«
زيباری :ساکنان اشرف بايد تا پايان امسال عراق را
ترک کنند
انتقاد فرمانده نيروی انتظامی از رسانهای شدن
پروندهھای تجاوز
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وقتی دو سال پيش جوانان اﯾرانی به خيابانھا رﯾختند و تظاھرات کردند ،برای ما که خارج از اﯾران
زندگی میکنيم اﯾن وضعيت بسيار سخت بود .نمیدانستيم باﯾد چکار کنيم .میخواستيم به ھر
شکلی به آنھا کمک کنيم ،اما دستمان بسته بود.
اﯾن فيلم اول من بود که ساختم.

خانم نيکول کيان صديقی ،آيا شما پيش از ساخت اين فيلم با خانواده ندا ھم تماس گرفتيد؟
نخير .من متاسفانه تماس نگرفتم .ھيچ مصاحبهای در اﯾن مورد با خانواده ندا انجام ندادم .آنھا ھم
اص xاز ساخت اﯾن فيلم خبر ندارند.
اما من نزدﯾک به ھشت ﯾا  ٩ماه روی اﯾن فيلم کار کردم تا اﯾن فيلم نزدﯾک به حقيقت باشد .درست
باشد.

در اين فيلم کوتاه با عنوان »من ندا ھستم« ،شما عMوه بر نويسندگی و کارگردانی فيلم ،بازيگر نقش ندا ھم
بودهايد .انجام دادن اين سه کار با ھمديگر آيا برايتان مشکل بود؟
خيلی مشکل بود .بسياری ھستند که چندﯾن سال است کار میکنند ،اما اﯾن سه کار را با ھمدﯾگر
نمیتوانند انجام دھند .طبيعتا چون اﯾن فيلم اولم بود براﯾم سخت بود که ھم کارگردان و ھم
فيلمنامهنوﯾس بودم و ھم نقش ندا را بازی کردم.
وقتی موضوع فيلم را نوشتم شروع کردم به شناختن ندا .براﯾم سخت بود که به کسان دﯾگری بگو ﯾم
که »بياﯾيد و کمک کنيد« ،ولی خيلیھا آمدند وبه من کمک کردند.
فيلمسازان دﯾگری که در ساخت اﯾن فيلم به من کمک کردند ،بيشترشان آمرﯾکاﯾی ھستند .به جز
خانم مری آپيک که ھمه او را میشناسيم و نقش مادر ندا را بازی کرد ،و ﯾک خواننده اﯾرانیا|صلی
که در آمرﯾکا بزرگ شده است .بعدھا ﯾک خانم جوانی به نام وﯾدا اﯾرانی نقش ھدی را بازی می کند.

خانم نيکول ،اين فيلم به زبان انگليسی است يا فارسی؟
اﯾن فيلم به زبان فارسی است .اول من به انگليسی آن را نوشته بودم .وقتی آن را بازخوانی
میکردم و با خودم میخواندم دﯾدم که درست نيست که اﯾن فيلم به زبان انگليسی باشد.
فارسی من برای نوشتن و خواندن ضعيف است .فيلمنامه را فرستادم تا براﯾم ترجمه کردند .و من
فيلم را به فارسی ساختم ،چرا که اﯾن فيلم راجع به ﯾک دختر اﯾرانی است که در تھران زندگی
میکرد و درست نبود که به انگليسی ساخته شود.

اين فيلم چه زمانی برای نمايش آماده خواھد شد و کی ما میتوانيم آن را ببينيم؟
فيلمبرداری فيلم را تازه تمام کردهاﯾم و ا|ن آن را برای ادﯾت فرستادهاﯾم ،بعد از تدوﯾن کردن فيلم آن را
برای کمپوزﯾشن میفرستيم و بعد ھم آن را ميکس میکنيم .تصور میکنم سه ھفته تا ﯾک ماه دﯾگر
فيلم آماده خواھد شد.
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