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کارگردان فيلم جنجالبرانگيز »الله« در مصاحبه با ورايتی

»اسی نيکنژاد«:حتی اگر خانهام را رھن دھم،اين پروژه را تمام میکنم
»اسدﷲ نيکنژاد« در مصاحبه با نشريه سينمايی ورايتی درباره فيلم سينمايی »الله« که به دليل مشکالت مالی در آخرين
روزھای فيلمبرداری متوقف شده است،گفت:حتی اگر مجبور شوم خانه ام را رھن دھم اينکار را میکنم و اين پروژه را به
پايان میرسانم.
به گزارش خبرگزاری فارس» ،الله« نام ﯾک پروژه سينماﯾی جنجالبرانگيز است که پس از ھياھوی بسيار
سرانجام اسفند  1391در پردﯾس سينمای ملت با حضور جمعی از خبرنگاران کليد خورد.
کارگردانی اﯾن فيلم سينماﯾی را »اسدﷲ نيک نژاد« معروف به »اسی نيکنژاد« ،کارگردان و فيلمنامه نوﯾس
اﯾرانیاالصل ھاليوود به عھده گرفت.
فيلم »الله« با بازی نيکی کرﯾمی  ،ھماﯾون ارشادی  ،ميترا حجار ،آزﯾتا حاجيان  ،ليال اوتادی  ،اﯾرج نوذری و
سارا اميری داستان زندگی »الله صدﯾق« ،قھرمان اتومبيلرانی اﯾران است.
ساخت اﯾن پروژه سينماﯾی ادامه داشت تا آنکه مدتی پيش تنھا چند روز مانده به پاﯾان فيلمبرداری به دليل
برخی مشکالت مالی متوقف شد.
»اسی نيکنژاد« در مصاحبه با نشرﯾه سينماﯾی وراﯾتی گفت :ما میدانيم که مسابقات اتومبيلرانی سرعت در
اﯾران در انحصار عدهای معدود است و مھم نيست که جامعه در اﯾن باره چه میگوﯾد ،در اﯾران نيز اﯾن مسابقات
در انحصار آقاﯾان است و اﯾنکه زنی بتواند تا اﯾن مرحله پيشرفت کند ،حقيقتا وسوسهبرانگيز است.
وراﯾتی در ادامه اﯾن گزارش مینوﯾسد» :اسی نيکنژاد« برای ساخت اﯾن فيلم بیاعتنا به بسياری از مشکالت
از بدی آب و ھوا گرفته تا موضعگيریھاﯾی که عليه او انجام گرفت تا نبود بودجه وارد ميدان شد.
»نيکنژاد« در ادامه گفت :به دست آوردن امتياز داستان »الله صدﯾق« ھمانقدر سخت بود که ساخت فيلم در
اﯾران.
وی افزود :لوکيشنھای پيشنھادی برای ساخت اﯾن فيلم »مکزﯾک«» ،کانادا« و »مراکش« بود ولی زمانیکه به
اعتبار داستان فيلم اندﯾشيدم ،متوجه شدم دارم خودم و مخاطب را گول میزنم ،بنابراﯾن بھترﯾن کار اﯾن بود
که راھی به سوی جامعه اﯾرانی پيدا میکردم و فيلمم را آنجا میساختم.
او در ادامه با اشاره به مشکالت خود در رابطه با به دست آوردن دوربينھای فيلمبرداری و اتومبيلھای مسابقه
مورد احتياج افزود :مقامات اﯾرانی اجازه دادند تا برخی از صحنهھا را در بزرگراهھا بسازﯾم که  5ميليون دالر
ھزﯾنه در بر داشت که اگر در ھاليوود بودﯾم ھزﯾنه آن  35ميليون دالر میشد.
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وی در پاﯾان تاکيد کرد :اکنون که فيلم را تا اﯾنجا رساندهام حتی اگر به قيمت رھن دادن خانهام ھم شود ،آن را
اتمام خواھم رساند.
بنا بر اﯾن گزارش»،نيکنژاد« که در اﯾران متولد شده است در سال  1980در سن  20سالگی به آمرﯾکا مھاجرت
کرد و چند سال بعد به ھاليوود پيوست.
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