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فهد میری ،کارگردان سوری «باب المراد» در
گفت و گو با صبا:

ماباایرانیهاتفکرمشترک
داریم
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حسن که از مدرسه اخراج شده و با میهن پرستهای ترکیه دمخور است عاشق دختری چپگرا از طبقه مرفه میشود ،او بطور پنهانی داخل کیف دختر را میگردد و در کنار کلیپس مویسر
و کیف پول و سیگار چشمش به یک شانه سبز رنگ میخورد ،حسن شانه را به عنوان یادگاری بر میدارد ...این داستان دومین رمان پاموک« خانه خاموش» است .رمانی که برگردان آن به
زبان فارسی را نشر چشمه با ترجمه محمد فهمیی منتشر کرده است.
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یادداشت وارده

برای اولین بار :سرکشی به پشت صحنه سریال عظیم «باب المراد»

محصولمشترکجهاناسالم

گروه همچنان کارشــان را با ســرعت ادامه
میدهند که توفان گرد و خــاک مانع ادامه
کار میشود .در این میان با کارگردان سریال
گفتگو میکنم .فهد میری ،کارگردان سوری
این سریال میگوید« :قب ً
ال در چند پروژه به
عنوان کارگردان با کشورهای عربی همکاری
کردم اما این سریال اولین تجربهای است که
در ایــران دارم .با یک تیم خــوب و حرفهای
به کشور شــما آمدیم و خوشبختانه دو تیم
عربی و ایرانی همکاری خوبی داشتند ».وی
میافزاید« :در لوکیشنهایی که کار کردیم
مثل شهرک غزالی ،شــهرک دفاع مقدس
و مختارنامه دکورهای خوبی وجود داشــت
و آنقدر خوب ساخته شــده بودند که فرد
احســاس میکند این ساختمانها از خیلی
وقت پیش اینجا بوده است».
میری ادامــه میدهد« :ایــن همکاری بین
دو گروه ایرانی و عربی بســیار خوب بود .ما با
ایرانیهاتفکرمشترکداریم.همهماطوریکار
میکنیم تا در برابر اتفاقهایی که علیه اسالم
میافتد ،بایستیم .چنین کارهایی به ما انرژی
میدهد تا این هدف را پی بگیریم».
او با اشاره به اینکه میخواهیم به مردم دنیا
اسالم واقعی را نشان دهیم ،تصریح میکند:
«برخی اسالم را خراب میکنند مثل وهابیها
و تکفیریها و ما میخواهیم پیام خوبی اسالم
را به بقیه برســانیم ».میری میگوید« :این
سریال از شبکههایی همچون العراقیه ،المنار
و ...پخش خواهد شد .حتی شرکت سعی دارد
تادرشبکههایاسالمیدیگرپخششود.همه
ما مایلهستیم «بابالمراد» در تلویزیون ایران
همپخششود.چونمخاطبعربیومخاطب
ایرانی هر دو اسالم را دوست دارند».
او معتقد است« :کل جهان میداند از لحاظ
تولیداتسینماییوتلویزیونیکشورتوانمندی
است و کیفیت آثار ایرانی خوب است ،حتی
سینمای ایرانی جهانی شد .چند سریال ایرانی
هم دیدهام که بســیار خوب بودهاند .ایران از
لحاظابزاروتجهیزاتسینماییبسیارپیشرفته
شده است ».او در پاسخ به این پرسش که چرا
برای ساخت سریال زندگینامه امام جواد(ع)
را انتخاب کردهاند ،اینگونه میگوید« :وقتی
فیلمنامه به دستم رسید ،چند بار آن را خواندم
چون کارگردان اثری را که میخواهد بسازد،
باید از هر لحاظ بررسی کند .من هم در این
جامعه زندگی میکنم .در این مدت شــاهد
مشکالتی که در سوریه پیش آمد ،بودم .دیدم
که وهابی و تکفیری و کشورهای غربی چگونه
بر علیه اسالم اقدام کردند .به همین دلیل از
طریق زندگینامه امام جواد(ع) خواستم نشان
دهم اسالم حقیقی چگونه است».
او در پاسخ به این پرسش که آیا آثار مذهبی
ســینما و تلویزیون را دیده است ،میگوید:
«یوسف پیامبر ،مریم مقدس ،والیت عشق را
دیدهام .این آثاری که در ایران ساخته شد ،از
لحاظ مذهبی بسیار مهم است .این نوع کارها
روی مخاطب اثرگــذاری روحی خوبی دارد،
چون به آنها معتقد هســتیم و دوستشان
داریم».
زیگران ایرانی سریال:
با
علی بن زهره ،رزاق داران،
دکاوری،
محمو درحمانی ،احم 
مد عفراوی ،علی عبادی،
تمیمی ،رضا عقدائی ،مح
رائد ال
که ،عباس ســعیداوی،
کعده ،محمد فــران ،ملی
باســل
ف ،حســین محســن ،مال
حســن علوی ،غانم شــری
سید
نواصری ،بشری حسین.
داوود ،منصور
بازیگران سوری:
شــاراســماعیل ،زُهیر
مضان ،علیاإلبراهیم ،ب
وائلر
ری معروفترین بازیگران
نخو
دمینة و نادی 
رمضان ،سع 
داألحمد،
سجبارة،محم 
سریال هســتند و جرج 
سوری
کی ،وجدیعبیدو ،وضاح
لحیدر ،اســماعیلدیر
باســ
اصرمرقبی ،فؤادالوکیل،
وم ،حسینعباس،عبدالن
حل
کمحمد،
مالرحبی ،مالــ 
الباشــا،وســی 
کنا زالســالم ،ع 
ی
نموسى ،رام 
قب 
جخضور ،اسح 
نقویدر ،اری 
عبدالرحم 
یرمضان،
ةالحســین ،علــ 
تعباس ،رامی 
عبیدو ،ســاب 
ــو ،عزیزاسکندر ،محمد
دالویسی ،محمدخرماش
محمو
رداوود ،سیز رالقاضی.
قصاب ،سیوا
بازیگران عراقی:
ایاد الطائی ،بیان نبیل و
عجاج ،شــمم الحســن،
حسین
سیدصادق عباس.
بازیگران لبنانی:
حمدان اشاره کرد و محمد
سعد ،علی شقیر و جمال
علی
ین ،حسین فرحات ،علی
بشــار نصرا ،...علی الز
عقیل،
عالءالدین ،سارة قصیر،
حســن حمدان ،ســلیم
طحان،
ن ،شادی شــمص ،بتول
شمص ،ســلیمالحســی
سمیر
اســم ،محمدعالءالدین
حسامالصباح ،روضةق
زعرور،
بحمدان .
و زین 
بازیگران بحرینی:
قاســمحســن و یاســر
الصفار ،عادلشــمس،
محمد
القرمزی
بازیگران کویتی:
صالحبوفتین ،علیغلوم،
حسین عجاج ،ایاد الطایی
هم
ىالموسوی
دعیس 
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خیلی وقت است داســتان زندگی مفاخر و شخصیتهای
علمی ،تاریخی ،مذهبی و . ..در آثار نمایشــی مورد استفاده
قرار میگیرد .در کشور ما طی سالیان گذشته آثاری همچون
مریم مقدس ،اصحاب کهف ،والیت عشق ،تنهاترین سردار،
امام علی(ع) ،مختارنامه ،یوســف پیامبر و ابراهیم خلیلا. ..
ساخته شده است که به روایت زندگی تعدادی از شخصیتهای
مذهبی دین اسالم پرداختهاند .در دیگر کشورهای مسلمان
نیز سریالهایی اینچنینی تولید شده اما کمتر اتفاق افتاده

است که در جهان اسالم چندین کشور با همکاری هم دست
به تولید یک سریال بزنند .این اتفاق در سریال «بابالمراد»
افتاده است .این سریال با همکاری کشورهای سوریه ،بحرین،
کویت ،عراق و ایران در حال تولید است« .بابالمراد» در 30
قسمت به زندگی امام جواد(ع) میپردازد .محمود عبدالکریم
نویسنده سوری این سریال با استفاده از  46منبع تاریخی،
فیلمنامه اثر را نوشته است .همچنین تیتراژ ابتدایی سریال
را نیز خواننده کشــورمان دکتر محمد اصفهانی با شعری از

لسازیشان،صنعتاست
مجیدمیرفخرایی:سریا 

اشند ،کار هم درست پیش میرود .فهد میری صنعت سینما را
ب
مشغول فیلمبرداری در لوکیشن کاخ مأمون در شهرک غزالی
گروه
درک میکند .او میفهمد که سقف پروازش چقدر است ،چقدر
ستند .در ابتدای ورود به لوکیشن ،مجید میرفخرایی هنرمند
ه
بودجه دارد .اگر من کاری را انجام میدهم ،ارزش کار را میداند.
کشــورمان را میبینم .میرفخرایی که از مدیران هنری شاخص
یرفیتم .او بر
در هر لوکیشن با هم به تفاهم میرسیدیم و پیش م 
سینما و تلویزیون ما محسوب میشود ،مدیر هنری «بابالمراد»
اساس تخیالتش کار نمیکند ،بر اساس واقعیتها کار میکند و
ســاب میآید .با او درباره این ســریال به گفتگو مینشینم.
به ح
نکته مهمی اســت .وقتی بر اساس تخیالت کار کنید ،کار به
این
خرایی میگوید« :شهرک سینمایی غزالی برایم خاطرهانگیز
میرف
اصالح برآورد و متوقف شدن ،میرسد .در این نوع کار نگاهمان
است .در این شــهرک زیاد کار کردم .از ســریال امام علی(ع) تا
شترک بود .هر دو به صنعت سینما فکر کردیم و به زیبایی که در
م
مکاری با مرحوم حاتمی در پرروژه تختــی و کارهای دیگر».
ه
خدمت این صنعت باشد».
خرایی نحوه دعوتش به پــروژه را اینگونه توضیح میدهد:
میرف
ادامه میدهد« :البته من با کارگردانهــای ایرانی هم رفیقم.
او
«پس از بازگشت از سفر خارج از کشور برای این پروژه با من تماس
مریکاییها هــم که کار میکنم ،آنها بر اســاس واقعیت کار
با ا
گرفته شد .توضیح دادند که از  6کشور بازیگر دارد از جمله ایران.
کننــد .میبینند چقدر بودجه دارند ،بر اســاس همان پیش
می
پیش تولید کوتاهی داشتیم ،چون میخواستند سریع کار را آغاز
روند .اینگونه نیســت بگویند حاال کار را شروع میکنیم بعد
می
کنند ،در یکسری از لوکیشنها به همان شکلی که بودند کار کردیم
اصالح برآورد میکنیم .در پروداکشــن و محصوالت بینالمللی
عدادی دیگر نیاز به بازسازی داشتند که انجام دادیم .گروه خوبی
وت
اصالح برآورد معنی ندارد .بر اساس همان بودجهای که هست باید
شتیم .هم تیم عربی و هم تیم ایرانی به تفاهم خوبی رسیدیم و
دا
ال من یک معمارم .به من میگویند زمینی داریم که
کار کرد .مث ً
کار به سرعت پیش رفت».
خواهیم در آن آپارتمان بسازیم ،من هم در حد همان آپارتمان
ی
م
یافزاید« :از نظر مخارج هم مشــکلی نداشتیم .خوشبختانه
او م
ســعی میکنم کار خوبی تحویل دهم ولی اگر بگویند قرار است
بودجه کافی در اختیارمان بود .این سریال در حالت عادی  9ماه تا
رتمان باشد حاال ممکن است برج هم شود ،خب ،این موضوع
آپا
سال زمان میبرد اما توانستیم در کمتر از سه ماه این کار را به
یک
برنامه من را برهم میریزد .مشکل صنعت سینمای ما این
تمام
یکنیم».
سامان برسانیم و االن هم روزهای پایانی کار را سپری م 
یگویند شروع میکنیم ،اصالح
است که پروژه ،قطعی نمیشود ،م 
مدیر هنری «بابالمراد» درباره اینکه بودجه چهقدر کمک کرد
ال اگر خوب بود ممکن است  20قسمت بشود
برآورد میشود مث ً
خالقیتش را به اجرا بگذارد ،تصریــح میکند« :بودجه کافی
تا
سمت .این همان برجسازی است .باید از ابتدا تکلیف را روشن
 40ق
داشتن با خرج اضافی کردن فرق میکند .یک زمانی بودجه کافی
کرد .در صنعت سینما این نوع تفکر غلط است».
داریم یعنی رقم معقولی است و یک زمانی بودجه اضافی دارید .در
خرایی درباره اینکه چقدر به تیمهای خارجی که با آنها کار
میرف
سریال بودجه کافی داشتیم و حتی اگر کار را ببینید بیشتر
این
کند ،مشاوره میدهد« :من مشاوره میدهم چون معتقدم در
می
چه هزینه شد ،جلوه میکند .مشکل آثاری که در ایران تولید
ن
از آ
سینما همه ما یک خانوادهایم اما اینکه چه کسی قبول کند و چه
شود این است که بودجه کافی دارند اما درجا خرج نمیکنند،
می
کسی نپذیرد ،هم مهم است .من و تهیهکننده این سریال رفیق
این سریال سه شهرک ســینمایی درجا اجاره شد اما ما در
برای
یشناسم
شدیم .آقای کمال بحرانی میدانست ،فرهنگ ایران را م 
یگوییم حاال این کار
ایران بودجه را درســت خرج نمیکنیم و م 
جهت بهبود پروژه حرف میزنم و به همین دلیل گفتههایم
و در
انجام میدهیم بعد اگر بودجه رســید به یک بخش دیگر کار
را
گوش میکرد ،همینطور کارگــردان پروژه .وقتی کارگردان،
را
ســیم ،در این صورت مخارج باالتر میرود مث ً
ال ممکن است
میر
هکننده ،مدیر هنری با هم تفاهم داشته باشند حتماً به کیفیت
تهی 
ههای خرید لوازمی مثل پارچه ،چوب و ...که من در کار خودم
هزین
کمک میکند .مهم نیست هر کدام از ما از کدام کشور هستیم
اثر
ها بیشتر سر و کار دارم ،با این اوضاع تورم بیشتر شود پس
با آن
این است که این اثر هنری مثل یک بچه باید متولد شود .اگر
مهم
است همه سرمایهگذاری از روز اول پیش تولید انجام شود،
بهتر
تفاهم نباشد کار به اشکال میخورد .من با فرانسویها در ایران
این
نکه کار ،فازبندی شود ،بودجه را تا یک جایی خرج کنیم بعد
نه ای
کردهام ،به اشکال خوردیم چون نوع نگاهشان به ما ایرانیها
کار
نصورت هم کار عقب
که دیگر نداشتیم ،کار متوقف شــود .در ای 
باال بود .بچههای ما چیزی از آنها کم ندارند و باید احترامشان
از
میافتد و هم هزینهها باالتر میرود».
نگه داشت .ما هم قد هم هستیم و نباید فکر کنند میتوانند از
را
خرایی با اشاره به اینکه دستاندرکاران «بابالمراد» مثل
میرف
نگاه کنند .با ژاپنیها و آمریکاییها هم کار کردم که همکاری
باال
صنعت با سریالسازی برخورد کردند ،ادامه میدهد« :صنعت
یک
خوبی بود و با این تیم عربی تفاهم داشتیم».
ینمای ایران هم قابلیت این را دارد که درست کار کند و به موقع
س
مدیر هنری «بابالمراد» درباره اینکه ایران چقدر پتانسیل قطب
کار رضایتبخش تحویل دهد .مــا این صالحیت را داریم به
یک
هنری شدن در خاورمیانه را دارد ،معتقد است« :این شروع
شرطی که پشتیبانی تولید درست داشــته باشیم .دلیل اینکه
خیلی خوبی بود چون همه راضی هستند هم تیم ایرانی و
های مثل «بابالمراد» که باید ده ماه تمام میشــد سه ماهه
پروژ
هم تیم عربی .با این امکاناتی که داریم ،اگر تقویت شود،
تمام شد همین پشتیبانی تولید قوی است».
ایران میتواند مرکز تولید فیلم شــود برای خاورمیانه.
شست خبری سریال ،رابطه دوستانهای که بین میرفخرایی
در ن
وزارت ارشــاد و تلویزیون هم باید این حرکت را جدی
فهد میری کارگردان ســریال برقرار شــده بود ،مطرح شــد.
و
نصورت میتوانیم جــزو صادرکنندگان
بگیرنــد .در ای 
خرایی درباره اینکه رابطه دوســتانه چقدر به کیفیت کار
میرف
سینما باشیم».
کمک میکند میگوید« :طبیعتاً وقتی تیم با هم ه مخوانی داشته

کمال بحرانی ،تهیه کننده «باب المراد»
و عضو هیئت مدیره شرکت مدل آرت
پروداکشن

سالی یک سریال
تولید می کنیم

فیصل الدویسان ،شاعر کویتی خواهد خواند .طراح گریم این
سریال محسن موسوی و مدیر صدابرداری یدا . ..نجفی است
که هر دو در جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفتهاند .این روزها
گروه فیلمبرداری «بابالمراد» به تهیهکنندگی کمال بحرانی
و کارگردانی فهد میری روزهای پایانی کارشان را در شهرک
سینمایی غزالی ســپری میکنند .ما هم در یکی از ظهرهای
ماه پایانی بهار ،سری به پشت صحنه سریال زدیم تا بیشتر در
جریان تولید این اثر قرار بگیریم.
بازیگرسورینقشمامون:

لیالحاتمیبازیگربسیارخوبیاست

وقت ناهار و استراحت گروه رسیده است و در این فرصت
با وائل رمضان ،از بازیگران مطرح سوریه که نقش مأمون
را در این سریال ایفا میکند ،گفتگو میکنم .او میگوید:
«میخواهم به بهترین وجه ممکــن کاراکتر مأمون را به
مخاطب ارائه دهم تا او ابعاد این شــخصیت را به درستی
درک کند .برای یک بازیگر ایفای نقشی مثل مأمون بسیار
مهم اســت .بازی در این کاراکتر به مــن انرژی میدهد
تا ابعاد شــخصیت را نشــان دهم ».این بازیگر که تجربه
کارگردانی هم دارد ،در پاسخ به این سؤال که آیا در پروژه
اینچنینی دیگری حضور داشته ،تصریح میکند« :به این
شکل در یک پروژه مشترک حضور نداشتم اما برای سوریه
سریالهایی ساختم که در مصر فیلمبرداری شد».
از او میپرسم آیا ســریال والیت عشق که در آن هنرمند
کشورمان ،دکتر محمد صادقی نقش مأمون را ایفا کرده،
دیده است که میگوید« :ندیدم اما وصفش را شنیدم و به
همین دلیل میخواهم آن سریال را تماشا کنم».
او درباره میزان اثرگذاری چنین آثاری میگوید« :تجربه
هنری برایم مهم اســت و ایــن تجربه هنــری که االن
مشغولش هســتم ،یک نقطه اشتراک اســت بین مردم
مسلمان .چنین تجربههایی و خلق آثار هنری نباید بیش
از این دیر شــود ،چون هم برای ما مهم است و هم برای
ایرانیها .این سریال و چنین قصهای به هر دو گروه ایرانی
و عربی انرژی زیادی میدهد چون میخواهیم یک تفکر
و یک فرهنگ زیبا را نشــان دهیم .کمترین کاری که ما
میتوانیم داشته باشیم این اســت که آثار هنری را تولید
کنیم که اسالم واقعی را به دنیا نشان دهیم».
وائل رمضان درباره ســفر به ایران و اینکه آیا مایل است
در کشور ما باز هم کار کند ،میگوید« :قب ً
ال ایران نیامده
بودم ولی بسیار مشتاق بودم که به کشور شما سفر کنم.
وقتی آمدم ،ســعی کردم درباره فرهنگ ایران تحقیق
کنم .ما کشــورهای مسلمان هســتیم و فرهنگ
نزدیک بههم داریم ،البته ایران را میشــناختم
از طریق دوســتانم هنرمندانی مثــل عبدا...
اسکندری .سیفا ...داد را هم میشناختم .به
نظرم فیلم «بازمانده» به کارگردانی او یکی از
آثار نمایشی درباره فلسطین است و من آن را
دوست داشتم».
او ادامه میدهد« :بسیار دوست دارم در
ایران کار کنم البته اگر پیشنهادهای
خوبی داشــته باشــم .ایران از نظر
تولید ســینمایی و تلویزیونی کشور
توانمندی است .هنرمندان ایرانی هم
نگاه هنری درستی دارند مث ً
ال مجید
مجیدی نگاه هنری بسیار مهمی دارد،
البته زیاد اســامی هنرمندان ایرانی را
نمیشناســم اما شــیوه کاری عمیق و
درســتی دارند که من دوست دارم و به
دل مینشیند .بین آنهایی که نامشان
را میشناسم به نظرم لیال حاتمی بازیگر
بسیار خوبی است».
او در پاســخ به این پرســش که آیا آثار
مذهبی تولید ایران را دیده است ،میگوید:
«همه کارها را ندیدهام اما کاندید شــده
بودم که کاراکتر یوســف را بازی کنم.
عبدا ...اســکندری از من تســت گریم
گرفت اما نمیدانم چــرا این همکاری
شکل نگرفت شاید به دلیل زبان بود».

 4ســال از عمر شــرکت مدل آرت پروداکشن
میگذرد .دفتر اصلی این شــرکت بینالمللی در
کویت است .ابتدا یکسری مستند مذهبی تولید
کردیم و سپس به سراغ ســاخت سریال رفتیم.
اولین ســریال ما امامالفقها دربــاره زندگی امام
صادق(ع) بود.
این سریال در کشــور ســوریه تولید شد و کل
مراحل تولیدش را آنجا سپری کرد .هم چنین در
بسیاری از شبکههای عربی در ماه مبارک رمضان
دو سال پیش روی آنتن رفت .ما قصد تولید سری
دوم این سریال را هم داریم .فیلمنامه آماده است
و پس از سریال «بابالمراد» ،سراغ ساخت آن را
خواهیم رفت.
از همکاری با ایران راضی هســتم .خوشبختانه
امکانات و تســهیالت خوبی در اختیارمان قرار
گرفت.
در حــال حاضر هــم فیلمبــرداری ســریال
«بابالمراد» مراحل پایانی را ســپری میکند.
ســریال «بابالمراد» در ماه مبــارک رمضان از
چند شبکه عربی پخش خواهد شــد .از طرفی
مذاکراتی هم با صدا و ســیما داریم که البته به
ماه مبارک رمضان امســال نمیرسد چون برای
دوبله سریال ،زمان الزم است .قصد دوبله سریال
را به زبانهای آذری ،ترکی ،انگلیسی ،فرانسوی،
اسپانیایی ،اردو هم داریم .میخواهیم ثابت کنیم
میشود کار فاخر ســاخت ،آن هم در کوتاهترین
زمان .در پروژههایمــان از هنرمندان ایرانی هم
استفاده میکنیم .به نظرم کارگردانهای ایرانی
خوب هســتند .آنها دقت و حساسیت دارند اما
باید پذیرفت این حد از حساســیت باید در فیلم
سینمایی باشد نه در یک سریال .به همین دلیل،
تولید چنین پروژههایی در ایران طول میکشد،
در حالی که استاندارد جهانی یکسال است.
«بابالمراد» حدود  800نفر عضو دارد که 160
نفر آنها خارجی هستند .خاطر نشان میکنم که
 20تا  30درصد از برآورد اولیهمان بیشتر شده
است .نکته مهم درباره سریال «بابالمراد» این
است که همزمان با پخش از شبکههای عربی با 6
شبکه اینترنتی هم قرارداد بستیم که سریال را از
شب اول ماه مبارک رمضان روی اینترنت ارسال
کنند .هدف اصلی ما بیان کردن تاریخ اسالم به
شکل منصفانه و حقیقی است .میخواهیم چهره
واقعی اسالم را نشــان دهیم .در برخی کشورها
محصوالتی تولید شــد که تحریف صریح تاریخ
بود مثل تفکر وهابی .ما نخواســتیم جواب آنها
را بدهیم بلکه بنا را بر این گذاشــتیم که اسالم
حقیقی را نشان دهیم.
در ایران و کشــورهای عربی تولیدات مذهبی به
شکل داخلی انجام میشود ولی میخواهیم از بعد
بینالمللی به تولید اثر نمایشی نگاه کنیم .بنای ما
این است که در هر سال یک اثر تولید کنیم.
در ایران محصوالت سینمایی و تلویزیونی خوبی
تولید میشــود ،اما ورودش به کشورهای عربی
چندان راحت نیست ،آن هم به دلیل ایرانهراسی
است اما از این طریق چنین تولیداتی ،اتفاق خوبی
میافتد .در واقع ما اثــری را تولید میکنیم که
کشورهای اسالمی پذیرای آن باشند.

مدیرتولیدایرانیسریال

ستاراورکیآهنگسازاین
سریالاست

پس از گفتگو با میرفخرایی به تماشای سکانس
در حال ضبط مینشینم .گروه با سرعت مشغول
کار هســتند و کمتر وقت را به هدر میدهند.
ســپس با طاهر امانی مدیر تولید ایرانی پروژه
گفتگو میکنم .او روند تولید را اینگونه شرح
میدهد« :از اول اسفند ســال  92پیش تولید
شروع شد .شرایط کار به شــکلی بود که باید
فیلمبرداری را شــروع میکردیم و  21اسفند
کلید زدیــم و  21خرداد فیلمبــرداری تمام
میشود .لوکیشــنهای «بابالمراد» ،شهرک
سینمایی غزالی ،شهرک دفاع مقدس ،لوکیشن
مختارنامه و چرم شــهر بودنــد .مراحل فنی
از جملــه تدوین و آهنگســازی هم بهصورت
همزمان در حال انجام است .آهنگساز سریال
هم ســتار اورکی از هنرمندان مطرح کشور ما
است».

