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یکی از ویژگی های فیلمنامه این است 
که شخصیت پردازی در آن درست 
شــکل گرفته و پیش رفته است. ما 
حتی می بینیم که نقش های مکمل و 
نقش هایی که صرفا در روایت کمک 
می کنند بــا پیچیدگی هایی که الزم 
است دیده می شوند. یعنی آدم هایی 
نیســتند که صرفا به داستان کمک 
کنند، بلکه آدم هایی هســتند که اگر 
هر کدامشان را از داستان جدا کنیم 
می توانیم با جزئیــات راجع به آن ها 
صحبت کنیم. برای شخصیت پردازی 
چقدر زمان گذاشته اید؟ چه مقدار از 
این پروســه در حین نگارش و قبل 
از تولید شکل گرفت و بعد از انتخاب 
بازیگرها و باتوجه به پتانســیل های 

آن ها چه مقــدار به شــخصیت ها 
جزئیات بیشتر و کد اضافه شد؟

من سال هاســت که در حوزه ی ســریال کار 
تهیه کنندگی انجام می دهم و دوســتانی که 
من را می شــناختند می دانند کــه در »بانوی 
عمارت« و کارهای قبلی و بعدی خیلی درگیر 
فیلمنامه می شــدم و با نویســنده در حوزه ی 
فیلمنامه همراه بودم. پس از آن یک وقت نسبتا 
مبسوطی برای فهم و درک این مساله گذاشتم 
که سریال نویسی در شــبکه های آمریکایی، 
نتفلیکس و غیره به چه فرم است. درواقع وقت 
زیادی گذاشــتم تا ببینم که آیــا در حوزه ی 
ســریال نویسی یک ســاختار مشخص وجود 
دارد و از چه شــکلی تبعیت می کنند چرا که 
تمام منابع ترجمه شــده ای کــه در حوزه ی 
فیلمنامه نویسی در کشور ما وجود دارد برای 

از جهت فرم، ساختار 
و شخصیت خیلی 
تمرکز کردیم و روی 
پایلوت یا قسمت 
اول مکث کردیم 
و وقت گذاشتیم و 
زمانی که پخش شد 
خیلی نقدهای مثبتی 
دریافــت کردیم 
چرا که یــک پایلوت 
استاندارد و کمی 
متفاوت بود

فیلم ســینمایی و ساختار ســه پرده ای است. 
منابع ترجمه شده ی ما مربوط به کسانی مثل 
سیدفیلد و رابرت مک کی است که در این زمینه 
کتاب نوشــته اند و نویســندگان ما حتی برای 
سریال نویسی از این کتاب ها استفاده می کنند. 
تقریبا می شــود گفت که ما منبع ترجمه شده 
در حوزه ی سریال نویسی نداریم و ممکن است 
یک کتاب یــا دو کتاب در این زمینه داشــته 
باشیم. اما به دلیل اینکه منابعی را از آن طرف 
اســتفاده و ترجمه کردیم تقریبا یک مقدار به 
ساختار سریال نویســی مدرن تری که در حال 
 HBO حاضر در هالیوود، نتفلیکس و شبکه ی
و غیره وجود دارد نزدیک شدیم. در »می خواهم 
زنده بمانم« در کنار پویا ســعیدی، جوانی که 
او هم خیلی تجربه ی ســریال نویسی نداشت 
و پیشــینه ی تئاتری دارد، ســعی کردیم تا بر 
اساس این ساختار مدرن چهار یا شش پرده ای 
که متفاوت از ساختار فیلم سینمایی است که 
معموال در ســه پرده تعریف می شود کار را جلو 
ببریم. از جهت فرم، ساختار و شخصیت خیلی 
تمرکز کردیم و روی پایلوت یا قسمت اول مکث 
کردیم و وقت گذاشتیم و زمانی که پخش شد 
خیلی نقدهای مثبتــی دریافت کردیم چرا که 
یک پایلوت اســتاندارد و کمی متفاوت بود و ما 
پرده ها و پیش پرده را تفکیک کرده بودیم. در 
قسمت های بعد به دلیل اینکه تایم هر قسمت در 
فیلمنامه باال بود در تدوین تقسیم بندی تغییر 
کرد یعنی در حال حاضر آنچه که پخش می شود 
با آنچه که ما در فیلمنامه نوشتیم متفاوت است. 
به فرض مثال اگر در حال حاضر قسمت دوازده 
پخش شــده، درواقع قســمت ده فیلمنامه ی 
ماست. بنابراین در ادامه یک مقدار تغییر کرد اما 
قسمت یک همان پایلوتی بود که ما نوشتیم و 
همان هم ساخته، تدوین و پخش شد. درنتیجه 
ما هم در ساختار و هم در شــخصیت پردازی 
ســعی کردیم تا با این فرم و مدلی که آموخته 
بودیم پیش برویم و بر آن دقت کردیم. متن قبل 
از بازیگران نوشته شده بود و واقعیت این است 
که خیلی توجهی نداشتیم که این نقش را چه 
کسی قرار است بازی کند تا از ظرفیت های آن 
بازیگر برای پرداخت شخصیت استفاده کنیم. 
شخصیت در ذهن ما شــکل می گرفت، با تیم 
نویســندگان گپ و گفت و صحبت می کردیم 
درنتیجه پرداخت می شد، در متن می آمد و بعد 

هم بازیگر آن را اجرا می کرد.

 سعی کردیم به سریال نویسی
مدرن در نتفلیـکس نزدیک شویم

 گفت وگو با مجید موالیی 
سرپرست نویسندگان سریال »می خواهم زنده بمانم«

ما ایرانی ها برای کار گروهی تربیت نشدیم 
 گروه تلویزیون:  سریال »می خواهم زنده بمانم« این روزها مخاطبان زیادی را در شبکه نمایش 
خانگی با خود همراه کرده است. شاید بتوان گفت که مهم ترین ویژگی و شاخصه ی برتر این سریال 
فیلمنامه ی آن است. فیلمنامه ای که به جزئیات کاراکترها می پردازد و شخصیت پردازی در آن به خوبی 
شکل گرفته است. فیلمنامه ای که به لحاظ داستان سرایی قدرتمند ظاهر شده و از قسمت اول نشان داد که می تواند یکی از 
آثار موفق در شبکه نمایش خانگی باشد. راجع به فیلمنامه، شخصیت پردازی و شکل روایت این اثر با مجید موالیی 

سرپرست نویسندگان به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید.


