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ﻧﻴﻚﻧﮋاد ﺑﺎ وراﻳﺘﻲ از »ﻻﻟﻪ« ﮔﻔﺖ /ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ را ﻣﻲ ﺳﺎزم
اسدﷲ نيک نژاد کارگردان فيلم »الله« که داستان آن درباره ﯾک قھرمان اتومبيلرانی زن در اﯾران است از اﯾنکه اﯾن پروژه
را به ھر قيمتی به پاﯾان می برد با نشرﯾه آمرﯾکاﯾی وراﯾتی سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از وراﯾتی ،اسدﷲ نيکنژاد که در سال  2006با موضوع زن جوانی که به عنوان قھرمان
اتومبيلرانی در اﯾران شناخته شده بود آشنا شد از ھمان زمان به اﯾن نتيجه رسيد که اﯾن موضوع دارای بار کششی
عميقی برای مخاطب سينما است و می تواند فيلم بسيار جذابی باشد.
او برمبنای اﯾن موضوع فيلمنامه ای به نام »شوماخر کوچولو« نوشت که به نوعی ﯾادآور شوماخر قھرمان فرمول ﯾک جھان
بود .اﯾن فيلمنامه تصوﯾرگر زندگی دختر جوانی بود که عليرغم مخالفت ھای خانواده و فضای جامعه تالش کرد تا خودش و
تواناﯾی ھاﯾش را به اثبات برساند.
نيک نژاد در مصاحبه با نشرﯾه وراﯾتی گفته است :در سراسر جھان پروژه اتومبيلرانی به عنوان پروژه ای مردانه مطرح
است و در اﯾران که تسلط مردان بيشتر است اﯾن مساله که ﯾک زن وارد اﯾن حوزه شود می تواند بسيار جذاب باشد.
وراﯾتی تاکيد می کند که نيک نژاد برای عملی کردن اﯾن پروژه از مشکالت متعددی عبور کرد؛ از بدی آب و ھوا گرفته تا
مخالفت ھای داخلی و کمبود بودجه الزم اما او با ھمه اﯾن موانع و حتی با وجود سخت بودن جلب موافقت ھمکاری الله
صدﯾق قھرمان اتومبيلرانی در اﯾران ،اﯾن مسير را ادامه داد.
ھر چند در اﯾران به دست آوردن امتياز ساخت ﯾک فيلم بر مبنای ﯾک داستان سخت نيست اما اﯾن فيلمساز که در اﯾران
متولد شده و در اﯾران بزرگ شده و سال  1980در حالی که  20سال داشت ،راھی آمرﯾکا شد از اعتباری که در آمرﯾکا
داشت برای ساخت اﯾن فيلم استفاده کرد.
او در لس آنجلس به عنوان کارگردان محلی در پروژه »چشم لس آنجلس« کار کرد و از توليدکنندگان فيلم »خاطرات کفش
قرمز« نيز بود و پروژه »الله« را با عنوان »بران« در سال  2008به چند استودﯾوی خارجی که به موضوع عالقمند شده
بودند ،اراﯾه کرد.
وی در اﯾن مصاحبه اعالم کرد :ما نمی دانستيم شراﯾط کار کردن در اﯾران چگونه است و سرانجام متوجه شدﯾم که آنھا
حاضر نيستند چکی بابت اﯾن پروژه بدھند.
نيک نژاد درباره فيلم خود توضيح داد :مکان ھای مختلفی از مکزﯾک و کانادا تا مراکش برای فيلمبرداری مطرح شد اما
سرانجام به اﯾن نتيجه رسيدم که فيلم باﯾد در اﯾران ساخته شود .من نمی توانم خودم ﯾا مخاطبم را گول بزنم و باﯾد راھی
پيدا کنم که بتوانم در اﯾران اﯾن فيلم را جلوی دوربين ببرم.
سرانجام در اواﯾل سال  2013او موفق شد تا با ھمکاری ﯾک شرکت فيلمسازی کاناداﯾی و چند سرماﯾه گذار دﯾگر به
اضافه مبلغی که خودش روی اﯾن سرماﯾه گذاشته بود ،ھزﯾنه الزم برای ساخت فيلم را تھيه کند و فيلم را با بودجه بيش
از  5ميليون دالر جلوی دوربين ببرد .او از ﯾک بازﯾگر تازه کار به نام سارا اميری برای اﯾفای نقش »الله« استفاده کرد تا فيلم
را با زبان انگليسی بسازد.
در اﯾن فيلم بازﯾگران شناخته شده دﯾگری از اﯾران نيز حضور دارند که اﯾرج نوذری ،نيکی کرﯾمی و آزﯾتا حاجيان از جمله آنھا
ھستند .گرچه بيشتر گروه فيلمسازی او از اﯾران گرد آمدند اما او برخی از عوامل فيلمش را نيز از شرکت سرماﯾه گذار
کاناداﯾی انتخاب کرد.
وی ھر چند برای به دست آوردن لوازمی چون دوربين و جرثقيل فيلمبرداری ،مشکالت زﯾادی را متحمل شد اما سرانجام
فيلمبرداری را انجام داد و با اجازه مقامات اﯾرانی ساخت صحنه ھای اتومبيلرانی در بزرگراه را نيز به انجام رساند.
نيکنژاد در پاﯾان با بيان اﯾنکه اگر قرار بود اﯾن فيلم در ھاليوود ساخته شود  35ميليون دالر ھزﯾنه در بر می گرفت ،تاکيد
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کرد :اکنون که فيلم را تا اﯾنجا رساندهام حتی اگر به قيمت رھن دادن خانهام ھم شود آن را به اتمام خواھم رساند.
فيلمبردای اﯾن فيلم که سال پيش شروع شده بود تحت تاثير انتخابات رﯾاست جمھوری متوقف ماند و اکنون نيک نژاد می
گوﯾد به قيمت گرو گذاشتن خانه اش اﯾن کار را به اتمام می رساند.
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