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گفت و گو با بابک کایدان؛ نویسنده »مانکن«
VOD درباره تفاوت های فیلمنامه نویسی از تلویزیون تا

افسون جاوید: سریال »مانکن« این روزها مخاطبان زیادی را به سمت خود کشانده؛ 
سریالی که حاال با وجود نبود سریال دیگری یکه تازی می کند و مخاطبان جوان تر را 
عالقه مند به دنبال کردن مجموعه کرده است. بابک کایدان که در این چند سال، نویسنده 
سریال و فیلم های زیادی بوده، فیلمنامه این سریال را نیز به نگارش درآورده و به قول خودش سعی کرده روایتی 
متفاوت و غافلگیرکننده تحویل مخاطب بدهد. در ادامه، گفت وگوی ما با این نویسنده را درباره تفاوت های 

فیلمنامه نویسی برای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی می خوانید. 

به این معنی نیســت که تلویزیون عاری از این 
ویژگی های ذکرشــده اســت. ما برای این که 
مخاطب را پــای تلویزیون بنشــانیم باید این 
فرمول هــا را رعایت کنیم امــا ُدز و میزان آن، 
اندکی متفاوت اســت. یعنی از نظر من شاید 
کارهای رسانه از تلویزیون یک گام جلوتر باشند 
چون براســاس همان قواعد، همان نظارت ها 
و همان چارچوب های کلی ســاخته می شوند، 
به عنوان مثال سریال »شهرزاد« یک گام جلوتر 
از تلویزیون است نه بیشــتر و من همیشه این 
افسوس را می خورم که  ای کاش کارهایی از این 
جنس اساسا محصول تلویزیون بودند و مخاطب 
از رسانه ملی لذت می برد اما قطعا به خاطر نوع 
سیاست گذاری هایی که وجود دارد و دالیل و 
برنامه ریزی هایی که مدیران دارند این امکان 
وجود ندارد. بخشی از آن، بحث پوشش است، 
بخشی پرداخت شخصیت ها و نوع روایت است و 
باید در نظر گرفت که مدیوم تلویزیون به مراتب 
فراگیرتر است که شاید نتوان قصه ای را در آن 

روایت کرد. 

و البتــه کــه مخاطــب تلویزیون 
گستردگی بیشتری دارد. 

دقیقا؛ اصال گاهی خــود جامعه انتظار دیگری 
از تلویزیون دارد و مدیران هم بر همان اساس 
جلو می روند. فرض این که تلویزیون همین االن 
اعالم کند ســاخت هر نوع سریالی آزاد است و 
مثال نوع پوشش مشکلی ندارد مردم اعتراض 
می کنند و می گویند چرا؟! به هر حال همگی 
این ها چارچوب دارند و صداوسیما آن قوانین 
را وضع می کند. به طور کلی فاصله اندکی بین 
تلویزیون و تلویزیــون اینترنتی وجود دارد نه 

بیشتر.

هسته اصلی ســریال داستان، زنی 
به نام »کتی« است که از طبقه مرفه 
جامعه اســت و می خواهد با پسری 
به نام »کاوه« از طبقه ضعیف ازدواج 
کند. یک پایه داســتانی تکراری که 
بارها آن را در آثار مختلف دیده ایم؛ 
روایت این قصه برای شما بازدارنده 

و ریسک نبود؟
قصه »مانکن« را از زوایــای مختلف می توان 
تعریف کرد. من می توانم قصه را این طور تعریف 
کنم که »همتــا« و »کاوه« دو جوان از طبقه 
متوسط رو به پایین جامعه، دلداده هم هستند 
که به دلیل شرایط اقتصادی نمی توانند به هم 
برســند و مجبور به جدایی هســتند چرا که 
پسر از نظر مالی مشــکالتی دارد که باید آن ها 
را حل کند و دختر هم تنهاســت و پشتوانه ای 
نــدارد. در این تعریف جایی برای شــخصیت 
»کتی« نمی ماند. می خواهم بگویم قصه با هر 
تعریفی یک شــکلی می گیرد، اما از این زاویه 
که شما گفتید هم بله، مخاطب حق دارد قصه 
را به آن شکل که دوســت دارد ببیند و تعریف 
کند. جلوتر که می رویم، قصــه، قصه »همتا« 
و »کاوه« می شود و کاراکتر »کتی« و »اخگر« 

برای یــک فیلمنامه نویس، نگارش 
فیلمنامــه در مدیوم هــای مختلف 
ســینما، تلویزیون و شبکه نمایش 

خانگی چه تفاوت هایی دارد؟
همگــی از نظر اصــول و نوع نــگارش در یک 
چارچوب کلی قرار می گیرند. به نظر من چیزی 
که بین تلویزیون و شبکه نمایش خانگی تمایز 
ایجاد می کنــد مدیوم آن ها، نــوع مخاطب و 
انتظارات از آن هاســت و ما بر این اساس است 
که قصه را هدف  گذاری می کنیم. وقتی شــما 
می خواهیــد یک کار ســینمایی انجام دهید، 
مخاطب از شما توقع جسارت، زیبایی شناسی، 
تصویرگرایی و موجز بودن بیشــتر را دارد. در 
کارهای شــبکه نمایش خانگی که به نظر من 
چیزی بین تلویزیون و سینماست هم انتظارات 
به همین شکل اســت، یعنی وقتی قرار است 
مخاطب برای یک سریال هزینه کند و بازیگران 
محبوبش را ببیند، طبیعتا انتظارش این است 
که سریال جسورانه تری باشد، نوآوری بیشتری 
داشته باشــد که اگر قرار اســت بابت سریال 
هزینه ای کند، ارزشــش را داشــته باشد. این 

شبکه نمایش خانگی
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