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مقدمۀ مترجم

ا کثر ما در این سالها به سریالهای آمریکایی خو گرفتهایم و حتی میتووان گفوت کوه معتواد
ش وودهایم؛ ب وودون ای وون ک ووه چن ووین ادع ووایی رنگ ووی از ا ووراق داش ووته باش وود .ا گووور هوووم ماراتنهوووای
سریالبینی را که گهگاه از عصر شروع میشود و تا صبح روز بعد طول می کشود هوم تجربوه نکورده

باشوویم ،دسووت کم هفتووهای دو سووه قسوومت از ایوون سووریالها را دیوودهایم و مسووحور شوویوه روایووت
آنهووا شوودهایم .مووردان
آفرینیهووای درخشووان و منووامین عمی و و تکاندهنووده 

پرتعلی و  ،نقش
سرسخت قصه تولد این سریالهاست؛ گزارشی است خواندنی از این کوه چووور تالقوی پفشورفت
فنوواوری ،نیازهووای اقتصووادی و آزادی دادن بووه هنرمنوودان بووه خلوو جریوووانی منجووور شووود کوووه در
شوکم آمیخته به ا راق یکی از خالقان این عصر ،رنسانسی در هزاره تازه بود.
توصیف بی 
ا گر در سالهای نخست هزاره جدید ،پخش فصل توازه خانواده سواااندوا در آمریکوا در حکوم
تنجوتخ ا در چنوود سووال قبوول ،بووه یووک جشوون
یووک جشوون ملووی بووود ،پخووش فصوول آخوور باان س 
بینالمللووی تبوودیل شوود و ایوون نشووان میده ود کووه ایوون سووریالهای تووازه هووم بوور اسوواس توصوویف

هوشوومندانه نویسوونده کتوواب بووه فوورم هنووری الووک قوورن بیسووت و یکوم تبوودیل شوودهاند و هووم بووه
لوووف پفشوورفت سوورگیجهآور فنوواوری در سراسوور دنیووا ریشووه دواندهانوود .بهتوور اسووت سووریالهای
سووومین عصوور طالیووی سوووم را بووا پدیوودههایی ماننوود پادکسووت ،شووبکههای اجتموواعی و فوتبووال
گانهانود و میتواننود در هور گوشوهای از دنیوا
مقایسه کینم که با مرز و محودودیتهای فرهنگوی بی 
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طرفدارانی پرشور بیایند.

مخاطبانی ثابت یا
برت مارتین ،روزنامهنگار آمریکایی در ایون کتواب گزارشوی جوامع از مسویر تلویزیوون آمریکوا در
نیمقوورن اخیوور فووراهم کوورده اسووت .از نخسووتین روزهووای فرا گیوور شوودن تلویزیووون و خشووم و بیووزاری

مووردم و روشوونفکران نسووبت بووه آن تووا شووکل گیری نخسووتین عصوور طالیووی تلویزیووون ،از برچیووده
شدن شکلهای محدود تماشا کردن سریال از طری تلویزیون در ساعات مقورر توا تییفور راهبورد
شبکههای کابلی بورای تولیود سوریالهای اورجینوال کوه در نهایوت بوه تولود سوومین عصور طالیوی

خوشخووان اسوت.

تلویزیون آمریکا ختم شود .اموا مانهد سونواخ فراتور از یوک گوزارش تواریخی
میدهود کوه چگونوه
مارتین هم به زنودگی شخصوی خالقوان ایون عصور توازه میپوردازد و نشوانمان 
دگیهای پرشمارشان ریشه دارد ،و هوم شورایت تواریخی
آثار درخشان آنها در تراژدیها و سرخور 
ا
دهووه اول هووزاره تووازه را کووه عمیقوووا بوور حووالوهوای ایوون سووریالها تأثیرگوو ار بووووده می کووواود؛ هوووم
مناسووبات اقتصووادی شووبکهها را توضوویح میدهوود و هووم مووا را بووه درون اتاقهووای نویسووندگان هوور
میشووووند.
سووریال میبوورد تووا ببینوویم ایوون داسووتانهای شووگفتانگیز چوووور سوواختهوپرداخته 
مووارتین پفووامی را در تمووام فصووول کتوواب خووود دنبووال می کنوود کووه هوور عقوول سوولیمی پ و یرای آن
خواهد بود :تییفر ساختارها اجتنابناپ یر است و تنهوا بوا آزادی هنرمنود اسوت کوه فرصوت خلو
شاهکارهای بدیع و جریانساز فراهم میشود.
ترجمه مردان سرسخت بدون کمکهای دو دوست و استاد نوازنین ،آقایوان مهورداد بیوک و
حمیوود صووادقی ممکوون نبووود و بووه لوووف دکتوور فرزانووه دوسووتی و جنوواب دکتوور علویاصوویر سوولوانی
خانهای امن یافت.

کتاب در نشر لوگوس

مقدمه« :خیال می کنی رئیس بودن آسونه؟»
تونی سوپرانو

در عصووری سوورد در ژانویووه  ۲00۲تووونی سوووپرانو ناپدیوود شوود و در کووار بخووش کوووچکی از جهووان
گره افتاد.
این ناپدید شدن بیمقدمه نبود .از سال  ۱۹۹۹که پخش خانواده سووپرانو از شوبکه ِاچ.بوی.ا
وین در
آ وواز شوود و تووونی سوووپرانو  -پوودر مسو ِ
وتعد اضوووراب ،گانگسو ِ
وتر اهوول نیوجرس وی و حومووهنشو ِ
جسووتوجوی معن وای زنوودگی  -را بووه یکووی از نمادهووای فرهنووگ عامووه هووزاره جدیوود تبوودیل کوورد،
1
خشوونت ،دمودمیمزاجوی و سورخوردگی ایون شخصویت ا لوک از رفتارهوای جیموز گانودولفینی،
بازیگری که به آن روح بخشیده بوود ،تشوخی ناپ یر بوود .تبودیل شودن بوه توونی سووپرانو کواری
سواعتها ایسوتادن

طاقتفرسا بود و عالوه بر تمرینهای طوالنی شبانه برای حفظ دیالوگهوا و

میطلبیود؛
ووزان برداشوتهای روزانوه ،سوفری هورروزه بوه دنیوای درون توونی را نیوز 
زیر نورهوای س ِ
جامعهستیز.

دنیایی که در بهترین حالت دلهرهآور بود و در بدترین حالت بیرحم ،ترسنا ک و
بعنووی از بووازیگران خووانواده سوووپرانو  -بووهویژه ادی فووالکو 2کووه نقووش « کووارمال» همسوور تووونی را
ایفا می کرد  -میتوانستند به عم شخصیتشان فروبروند ،بیآنکه رق شوند .فوالکو سور صوحنه
میآمو وود ،بو ووه لوو ووف حاف و ووه تصو ووویریاش دیو ووالوگهو ووا را حفو ووظ مو ووی کووووورد و پوووووس از ایفووووای

1. James Gandolfini
2. Edie Falco
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ویران کننودهتورین صوحنههوای عواطفی سوریال ،سورخوش بوه تریلورش برمی گشوت؛ پوفش همودم
البرادور میکس زرد به نام مارلی بود.
همیشگیاش که یک
ِ
میبایسوت توا حودی بوه خوود
اما این روش بورای گانودولفینی کوه همیشوه بورای ایفوای نقوش 
فحاشویهایی کوه از تریلور

میشد ،کارساز نبود .عوامول صوحنه بوه شونیدن فریادهوا و
تونی تبدیل 
او میآمد عادت کرده بودند و نیز وا کنشهایی مثل خردوخمیر کردن یوک رادیووی بووم بوا کس،
زمووانی کووه در حووال آموواده ش ودن بوورای اوج یووک صووحنه عوواطفی بووود .گانوودولفینی کووه بووازیگری
باهوش بود و ّ
شمی قووی داشوت ،پویوایی نقوش را دقیو میفهمیود و گواهی اوقوات از آن بوه نفوع
وزرگ

وور سووزان
خودش استفاده 
نورافکنهوا ،پوشویدن حولوه حموام ب ِ
می کرد .در تابسوتان و زیور ن ِ
اب خوال بوود ،اموا گانودولفینی مصورانه آن
تونی که او را به یک خرس 
رامشده شبیه می کرد ،ع ِ
میپوشو ووید .در بقیوووه مووووارد نیوووز استیصوووال توووونی از زنوووودگی شخصووووی
را در میو ووان برداشو ووتها 
گان وودولفینی یرقابلتش ووخی ب ووود .همسوور او در موودارکی کووه در سووال  ۲00۲و در دادخواسوووت
طالقشان به دادگاه داده بود ،از مشوکالت فزاینودهای در مصورف الکول و موواد مخودر گفتوه بوود و
بهصوورت خوود مشوت
شودت یوأس 
آنهوا گانودولفینی از
به مشاجرههایی اشواره کورده بوود کوه در 
ِ
خشوم معوووف بوه
پشتصوحنه

میزد .اظهارات همسور او بورای عوامول خوانواده سووپرانو کوه در

ِ
خویش گاندولفینی را موقع تالش برای به یاد آوردن دیالوگهایش دیده بودنود  -بوا تنفور خوود را
ِ
پس گردن خودش می کوبید  -باورپ یر بود.
به
مشت
با
و
داد
می
فحش
و
کرد
می
سرزنش
ِ
ا
شدهترین مردان آمریکوا تبودیل شوده
گاندولفینی ذاتا خجالتی ،به نا گهان به یکی از شناخته 
ِ
بیتردیوود در نیویووورک و نیوجرس وی کووه لوکیشوون
بووود و ایوون شووهرت نیووز بوور فشووارهایش میافووزود .
ا
میرفوت و موثال سویگاری در دسوت داشوت ،مردموی را کوه
سریال بوود ،دیودن او کوه در خیابوان راه 
می کورد.
عادت داشتند بازیگرها را با اسم شخصیتهای داستانیشان صدا کننود ،حسوابی گویج 
َ
ناخنهای مصونوعی ِ بلنود کوارمال را ِبک َنود ،کاله بیسوبالی سورش بگو ارد و در دل

میتوانست
فالکو 
جمعیووت گووم شووود ،امووا گانوودولفینی بووا  ۱86سووانتیمتوور قوود و بوویش از  ۱30کیلووو وزن ،جووایی بوورای
پنهان شدن نداشت.
موودتهووا طووول کشووید تووا ایوون فشووارها تووأثیرش را در زمسووتان  ۲00۲نشووان دهوود .تووا آن زمووان
ا
بیخب وور و ِ گ وواهوبی گ وواه گان وودولفینی ب ووهاتفاقی تقریب ووا ع ووادی تبووودیل شوووده بوووود.
یب ووته ووای 
می گفوت موری
طییانهای بیمقدمه او شبیه افراد مبتال به اختالل پرخاشگری منفعالنه بود .
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ا
بیدلیوول سوور
نمیتوانوود از آپارتمووانش در ترایبکووا بیوورون بیایوود و یووا اصووال خیل وی سوواده و 
اسووت و 
نقوودر از رفتووارش و خسوواراتی کووه یبووتش بووه بووار آورده بووود شوورمنده
نمیآموود .روز بعوود آ 
صووحنه 
می کوورد .یکووی از عواموول سووریال
گرانقیمووت دلجووویی 
میشوود کووه از بووازیگران و عواموول بووا هوودایای 

میاوموود» یوا «هموهمون ماسواژ می گوورفتیم».
می گویود« :یوه دفعوه بورای ناهووار یوه سرآشوپز سوشوی 

تمووام دسووتاندرکاران خووانواده سوووپرانو فهمیووده بودنوود کووه ایوون رفتارهووا هزینووهای اسووت کووه بایوود
برای تولید کار پرداخته شود؛ بدهبستانی بود بورای آن کوه بتواننود توونی سووپرانوی تمامعیواری را
که گاندولفینی عرضه می کرد ،داشته باشند.
وستچسوتر کوه

فیلمبرداری ساعت شوش در فرودگواه
با این حساب وقتی گاندولفینی برای 
آخورین سووکانس حنوور شخصوویت فیوریووو بوود حاضوور نشود ،فقووت چنوود نفور وحشووتزده شوودند.
توورنس وینتوور  1نویسوونده و تهیه کننووده سووریال کووه آن شووک سوور صووحنه بووود ،می گویووود« :دلخوووور
میلیونهووا دالر پوووول .موووا فرودگووواه

میشوودی ،امووا جووای نگرانووی نبووود .میدونووی! مسوو له پولووه.

مویره خونوه».
شنبهشوک سواعت نوه 

چ کس ناراحت نبود که داره
وامونده رو قرق کرده بودیم .هی 
در طووول دوازده سوواعت بعوود مشووخ شوود کووه موواجرا بووا دفعووههای قبووول فووورق دارد .ایووون بوووار
گاندولفینی مرده بود.
***
عصر آن روز کوه بوهخاطر یبوت گانودولفینی بوه مشوکل خوورد ع ویم بوود .خوانواده
ِ
عملیات ِ
جونس
بهتدریج بخش عمده دوطبقه از استودیو سیلورکاپ را گرفته بوود؛ سواختمانی از
سوپرانو 
ِ
آهن و آجور  ،مشورف بوه خروجوی پول کوویفنزبرو در ِرد النوگ آیلنود کوه روزگواری سواختمان کارخانوه
فیلمبوورداری را روی چهووار صووحنۀ ع وویم اسووتودیو انجووام
نووان بووود .در طبقووه پووایفن ،توویم تولیوود ،
میدادنوود؛ از جملووه بوور روی صووحنۀ ایکووس کووه نووام تهدیوودآمیزی داشووت و ما کووت ولآسووایی از

طراحویاش را عوو کورد.

خانه قصرمانند تونی بر روی آن قورار گرفتوه بوود کوه میشود بارهاوبارهوا
ا
والل
نمووای معووروف حیووا پشووتی خان وه  -اسووتخر و نمووای پاسوویو آجووری کووه عمووال متوورادف بووا مو ِ
حومهنشینی بود  -بر روی پرده مات بزرگی که از جنس پولییورتوان سووار شوده بوود توا در مواقوع

الزم به پشت دکور آشپزخانه منتقل شود.
ارتووش کوچووک دویسووتنفوورهای اسووتخدام شووده بودنوود تووا جزئیووات را شووبیهسووازی کننوود و
حاصوول کارشووان زنوودهتوورین و کاموولتوورین جهووانی بووود کووه تابووهحال در یوووک سووریال تلویزیوووونی
1. Terence Winter
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ق کو وواران ،نقاشوووان ،خیاطوووان ،راننووودههوووا ،حسوووابداران ،فوووویلمبوووورداران،
میدیدیووود :نجارهو ووا ،بر 

لوکیشوونیووابهووا ،آشووپزها ،نویسووندگان ،چهوورهپووردازان و صوودابرداران ،بووا سووواب متفوواوت ،در توویم
تیم پس از تولید  -تودوینگران ،عوامول صودا ،متخصصوان
تولید خانواده سوپرانو حنور داشتندِ .
خبرچینهوایی کوه بویتابانوه

تصحیح رنگ  -در لسآنجلس مستقر بودند .بوه نیوت گموراه کوردن
ِ
تولیود بیوگ بوا کس
منت ر فاش کردن داستان سریال بودنود ،تصوویرهای روزانوه بوا عنووان جعلوی ِ
عجیکو ریوک

میشد .خوانواده سووپرانو کوه بوهعنوان تجربوۀ
جابهجا 

میان دو خلیج
پرودا کشنز ِ
شوبکهای کوه توا آن زموان بوه بوازپخش فیلمهووای هوالیوودی شوهرت داشوت شوکل گرفتوه بوود و بووا
روحیو وۀ «چی ووزی ب وورای از دس ووت دادن ن ووداریم» ،آ وواز ش ووده ب ووود ،در ظ وورف سوووه سوووال بوووه یوووک
بوروکراسی ع یم تبدیل شد.
و مهوومتوور از همووه ،حنووور در سوویلور کوواپ در آن لح ووه ،بووه منزلووه ایسووتادن در قلووک انقووالب
تلویزیون بود .هرچنود ایون تییفور در مووجی از برناموههوای با کیفیوت دو دهوۀ قبول ریشوه داشوت،
سال پفش آ از شوده بوود؛ هنگوامی کوه شوبکه کوابلی اچ .بوی .ا تولیودات
اما چرخش اصلی از پنج ِ
کسواعته متمرکوز کورد .توا اوایول سوال  ۲00۲ایون رسوانه یکسوره تییفور
خود را بر سوریالهای درام ی 
کرده بود.
بووهزودی صووف شخصوویتهای تلویزیووونی بووا تووونی سوووپرانوها پوور شوود .در ظوورف چنوود موواه،
1
کوتاهقامووت و درشووتاندام کووه شخصوویتی پوور نقو امووا کاریزماتیووک

ویس کچوول،
نشووان بووا یووک رئو ِ
پلیسهوای فاسود طورف بوودیم  -بوه

داشت  -ایون بوار بوهجای مافیوا ،بوا گوروه ضوربتی متشوکل از
2
خان ووههای تماش ووا گران ی ووورش ب وورد .چن وود م وواه بع وود ،شا ا اه گروه ووی از سوووا کنان بوووالتیمور را بوووه
بیننوودگان معرفووی کوورد کووه پلیسووی الکلووی و خودشوویفته و یووک سوولوان مووواد مخوودر بوویرحووم در
میانشان بودند .اچ .بی .ا ردپوای موفقیوت خوانواده سووپرانو را بوا یانسخنودهاانسسخان  3پوی گرفوت؛
بهانودازه دیگور سوریالها
کفنودفن خوانوادگی کوه شخصویتهوایش 
داستانی درباره یک مؤسسه 
دوستداشتنشان به همان اندازه دشوار بود .به دنبوال ایون تییفورات ،ال

روانرنجور نبودند ،اما

4
میشود
پفشتور سوخت 

سوگرسون سریال ههسووه به میدان آمد؛ شخصیتی چنوان ترسونا ک کوه
ِ
تصووور کوورد کووه در تلویزیووون ظوواهر شووود ،چووه برسوود بووه آن کووه شخصوویت اصوولی باشوود .بعود نوبووت
1. The Shield
2. The Wire
3. Six Feet Under
4. Deadwood

