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حسين قويمی

ھدفيلم کوتاھی با عنوان «من ندا ھستم» بهزودی برای نمایش در فستيوالھای سينمایی آماده خوا
 که درشد. نویسنده، کارگردان و بازیگر این فيلم، نيکول کيان صدیقی، دختر جوان ایرانیتباری است

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.

دا از وی میپرسد که چرا بهبرای آگاھی از جزئيات مربوط به اين فيلم، راديوفردا در گفتوگو با نيکول کيان صديقی، ابت
ساخت چنين فيلمی دست زده است؟

 ندا برای من الھامبخش بود. ندا خيلی اثر قوی روی من گذاشته بود. درست استنيکول کيان صديقی:
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؟

دا ودرست است که ھمه میدانيم که ندا کشته شد، اما این فيلم بيشتر درباره روزھای آخر زندگی ن
قبل از مرگ اوست.
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ارسالبرای دوستان خود بفرستيدچاپ کنيد

4326 پسنديدم

 ایرانوقتی دو سال پيش جوانان ایرانی به خيابانھا ریختند و تظاھرات کردند، برای ما که خارج از
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؟

آنھا ھمنخير. من متاسفانه تماس نگرفتم. ھيچ مصاحبهای در این مورد با خانواده ندا انجام ندادم. 
اصx از ساخت این فيلم خبر ندارند.

 ماه روی این فيلم کار کردم تا این فيلم نزدیک به حقيقت باشد. درست٩اما من نزدیک به ھشت یا 
باشد.

يگر نقش ندا ھمدر اين فيلم کوتاه با عنوان «من ندا ھستم»، شما عMوه بر نويسندگی و کارگردانی فيلم، باز
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.

یموقتی موضوع فيلم را نوشتم شروع کردم به شناختن ندا. برایم سخت بود که به کسان دیگری بگو
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
|صلیخانم مری آپيک که ھمه او را میشناسيم و نقش مادر ندا را بازی کرد، و یک خواننده ایرانیا

کند.که در آمریکا بزرگ شده است. بعدھا یک خانم جوانی به نام ویدا ایرانی نقش ھدی را بازی می

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.

نفارسی من برای نوشتن و خواندن ضعيف است. فيلمنامه را فرستادم تا برایم ترجمه کردند. و م
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؟

کردن فيلم آن رافيلمبرداری فيلم را تازه تمام کردهایم و ا|ن آن را برای ادیت فرستادهایم، بعد از تدوین 
برای کمپوزیشن میفرستيم و بعد ھم آن را ميکس میکنيم. تصور میکنم سه ھفته تا یک ماه دیگر

فيلم آماده خواھد شد.

موبايل آر اس اسپادکست

نقشه وبسايتمرامنامهتماس با مادرباره ما
اشتراکجدول برنامهھابشنويد

بايگانیمجلهھای ھفتگیورزشاقتصادفرھنگ و ھنرجھانايرانخبرھا

تمام حقوق این وبسایت بر اساس قانون کپیرایت برای رادیو فردا محفوظ است.2011© 

...آخرين روزھای زندگی ندا بر پرده سينما - © 2011تمام حقوق اين وبسايت بر اساس قان http://www.radiofarda.com/content/f2_iran_postelection_neda_film_nico...

3 of 3 6/22/2011 10:04 AM


