
 

 

 

 
 
 
 

 مردان سرسخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIFFICULT MEN: 

BEHIND THE SCENES OF A CREATIVE REVOLUTION: 
From The Sopranos and The Wire 

to Mad Men and Breaking Bad 
 

Brett Martin 
Penguin Books 2014 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 مردان سرسخت
 

 انه؛انقالب خالق کی صحنهپشت
 

 «شنود»و  «خانواده سوپرانو »از 
 «بد نگیبرک»و  «وانهیمردان د»تا 

 
 
 

 برت مارتین
 
 ترجمۀ

 رامین پروین 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  م.  - ۱۹۷۲ مارتین، برت، سرشناسه: 
 عنوان و نام پدیدآور:

 کینگ بد/مردان سرسخت: پشت صحنه یک انقالب خالقانه: از خانواده سوپرانو و شنود تا مردان دیوانه و بر
 برت مارتین؛ ترجمه رامین پروین. گنابادی

: تهران: لوگوس    ۱40۱مشخصات نشر
 ص. 34۱: مشخصات ظاهری

 ۹۷8-6۲۲-۷8۲5-04-4شابک: 
 نویسی: فیپاوضعیت فهرست

 «برکینگ بد»و « مردان دیوانه»تا « شنود»و « خانواده سوپرانو »صحنه یک انقالب خالقه: از عنوان دیگر: پشت
 موضوع:

 ایاالت متحده --های تلویزیونی ریالس
 های اجتماعیجنبه --پخش  --ایاالت متحده  --لویزیون 

 انواع –ها برنامه --ایاالت متحده  --تلویزیون 
 هامصاحبه --ایاالت متحده  --بازیگران تلویزیون 
کابلی   تاریخ --ایاالت متحده  --تلویزیون 
 ، مترجم  - ۱36۱  پروین، رامین،  شناسۀ افزوده: 
کنگره: رده  PN۱۹۹۲/8 بندی 

 ۷۹۱ /45۹۷30۹04۹بندی دیویی: رده
کتاب   8۷۷۹۲۹4شناسی ملی: شماره 

 یک انقالب خالقه صحنهپشتمردان سرسخت: 
 «بد نگیبرک»و  «وانهیمردان د»تا  «شنود»و  «خانواده سوپرانو »از 

 برت مارتین، ترجمۀ رامین پروین
 طراح جلد:  : ویراستار 

 شمارگان:  ۹۷8-6۲۲-۷8۲5-40-4شابک:  چاپ اول: 

 
کنید و به وبسایت نشر لوگوس بروید کد باال را اسکن   برای مشاهدۀ اطالعات بیشتر 

 تومان 150000قیمت: 
، به هر شکل اعم از چاپ، فتوکپی،  کالا تمامی حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد آن  یا جزئاا

 سکن، صوت، تصویر یا انتشار الکترونیک بدون اجازه مکتوب از نشر لوگوس ممنوع است.ا
 info@irlogos.comایمیل: 

 0۹0۲ ۱54 004۲تماس با مرکز پخش: 
 www.irlogos.comفروشگاه برخط لوگوس: 



 

 

 فهرست
 ۱ ........................................................................................................ مترجمۀ مقدم

 3 .............................................................. «بودن آسونه؟ سیرئ یکن یم الیخ»مقدمه: 

 ۲5 ...........................................................................................مخربۀ رسان نی: اکی

 4۱ .................................................................... موش کن و رگت را بزنرا خا ونیزیدو: تلو

 5۷ ............................................................................................ سه: خارج از برج عاج

 ۷3 .................................... "مش؟یبساز  میتون ی! ممشیبساز  دیبا مش؟یبساز  دیبا» چهار:

 ۹۷ ............................................................................................ پنج: مردان سرسخت

 ۱۲۷ .......................................................................................... شش: مرِد اهِل جدل

 ۱5۷ ...................................................................................... ییجادو گیوبیههفت: 

 ۱8۱ ............................................................................................. بودن سیهشت: رئ

 ۲0۱ ......................................................................................................... گوال ی: کالنه

 ۲۲3 ...................................................................... بوش موسیاز هرون ییمثل تابلوده: 

 ۲43....................................................................................... ر یبگ لمیاز سگه ف: ازدهی

 ۲۷5 ........................................................................ متون!نیبیم یدوازده: تو مراسم ام

 303 .......................................................... وودین در هالسندگایاتاق نو نی: شادترزدهیس

 3۲۱ ......................................................... .«بخش کاره نیتر، سخت یبندانیپا»مؤخره: 

 33۷ .............................................................................................................. منابع





 

 

 مترجمۀ مقدم

کثر ما در این سال تووان گفوت کوه معتواد ایم و حتی میخو گرفتهیکایی های آمرها به سریالا
گووور هوووم ماراتن ایم؛ بووودون ایووون کوووه چنوووین ادعوووایی رنگوووی از ا وووراق داشوووته باشووود.شوووده هوووای ا
تجربوه نکورده هوم کشود و تا صبح روز بعد طول می شود یماز عصر شروع  گهگاهبینی را که سریال
ایم و مسووحور شوویوه روایووت را دیووده هاقسوومت از ایوون سووریالدو سووه ای هفتووه کمدسووتباشوویم، 

ایم. مووردان شووده هوواآن دهنوودههووای درخشووان و منووامین عمیوو  و تکانآفرینیپرتعلیوو ، نقش
هاست؛ گزارشی است خواندنی از این کوه چووور تالقوی پفشورفت سرسخت قصه تولد این سریال

شووود کوووه در  ، نیازهوووای اقتصوووادی و آزادی دادن بوووه هنرمنووودان بووه خلووو  جریوووانی منجووور فنوواوری
 آمیخته به ا راق یکی از خالقان این عصر، رنسانسی در هزاره تازه بود. وکمشیبتوصیف 

گر در سال در حکوم در آمریکوا  خانواده سواااندواهای نخست هزاره جدید، پخش فصل توازه ا
در چنوود سووال قبوول، بووه یووک جشوون  وتخاا تنجباان  س، پخووش فصوول آخوور بووودجشوون ملووی یووک 
های تووازه هووم بوور اسوواس توصوویف د کووه ایوون سووریالهوودنشووان میایوون و المللووی تبوودیل شوود بین

اند و هووم بووه تبوودیل شووده مهوشوومندانه نویسوونده کتوواب بووه فوورم هنووری  الووک قوورن بیسووت و یکوو
های بهتوور اسووت سووریال انوود.در سراسوور دنیووا ریشووه دوانده فنوواوریآور پفشوورفت سوورگیجهلوووف 

های اجتموواعی و فوتبووال پادکسووت، شووبکههایی ماننوود سووومین عصوور طالیووی سوووم را بووا پدیووده
ای از دنیوا تواننود در هور گوشوهو می انودگانهیبی فرهنگوهای محودودیتمرز و با که  کینممقایسه 
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 پرشور بیایند.  یدارانطرفمخاطبانی ثابت یا 
نگار آمریکایی در ایون کتواب گزارشوی جوامع از مسویر تلویزیوون آمریکوا در برت مارتین، روزنامه

گیوور شوودن تلویزیووون و خشوومقوورنیم  و بیووزاری ن اخیوور فووراهم کوورده اسووت. از نخسووتین روزهووای فرا
گیری نخسووتین عصوور طالیووی تلویزیووون، از برچیووده مووردم و روشوونفکران نسووبت بووه آن تووا شووکل

 راهبورداز طری  تلویزیون در ساعات مقورر توا تییفور  های محدود تماشا کردن سریالشدن شکل
های اورجینوال کوه در نهایوت بوه تولود سوومین عصور طالیوی لیود سوریالهای کابلی بورای توشبکه

اسوت.  خووانخوش فراتور از یوک گوزارش تواریخی مانهد سونواخ تلویزیون آمریکا ختم شود. اموا 
دهود کوه چگونوه می نشوانمانپوردازد و مارتین هم به زنودگی شخصوی خالقوان ایون عصور توازه می

و هوم شورایت تواریخی  ،های پرشمارشان ریشه دارددگیها و سرخورها در تراژدیآثار درخشان آن
کووواود؛ هوووم بووووده می تأثیرگووو ار ها هوای ایووون سوووریالو بووور حوووال عمیقووواا دهوووه اول هوووزاره توووازه را کوووه 
هووای نویسووندگان هوور دهوود و هووم مووا را بووه درون اتاقها را توضوویح میمناسووبات اقتصووادی شووبکه

شووووند. می وپرداختهسووواختهانگیز چوووور های شوووگفتبووورد تووا ببینووویم ایووون داسووتانسووریال می
کنوود کووه هوور عقوول سوولیمی پوو یرای آن دنبووال می کتوواب خووود پفووامی را در تمووام فصووولمووارتین 

ناپ یر است و تنهوا بوا آزادی هنرمنود اسوت کوه فرصوت خلو  خواهد بود: تییفر ساختارها اجتناب
 شود. ساز فراهم میشاهکارهای بدیع و جریان

های دو دوست و استاد نوازنین، آقایوان مهورداد بیوک و بدون کمکمردان سرسخت ترجمه 
سوولوانی  اصوویر  یعلووحمیوود صووادقی ممکوون نبووود و بووه لوووف دکتوور فرزانووه دوسووتی و جنوواب دکتوور 

 ای امن یافت.خانهکتاب در نشر لوگوس 



 

 

 «کنی رئیس بودن آسونه؟خیال می»مقدمه: 

 تونی سوپرانو 

ناپدیوود شوود و در کووار بخووش کوووچکی از جهووان  پرانو تووونی سووو ۲00۲در ژانویووه  سوورد یدر عصوور
 گره افتاد. 

 ا  ی.بوِاچ.شوبکه از خانواده سووپرانو پخش که  ۱۹۹۹مقدمه نبود. از سال  یاین ناپدید شدن ب
نشوویِن در  حومووه و  یوجرسووین اهوول گانگسووترِ  اضوووراب، مسووتعِد  پوودر  -و سوووپران تووونی شوود و   وواز آ

 کوورد، تبوودیل جدیوود هووزاره عامووه فرهنووگ مادهوواین از  یکووی بووهرا  - یی زنوودگامعنوو یوجوجسووت
 1،جیموز گانودولفینی مزاجوی و سورخوردگی ایون شخصویت ا لوک از رفتارهوای دمودمی خشوونت،

کواری  توونی سووپرانو تبودیل شودن بوه بوود. ناپ یر بازیگری که به آن روح بخشیده بوود، تشوخی 
 ها ایسوتادنسواعت هوا و  الوگی طوالنی شبانه برای حفظ دیهابود و عالوه بر تمرین فرساطاقت
طلبیود؛ می نیوز  را دنیوای درون توونی بوه هورروزه روزانوه، سوفری هایبرداشوت سووزاِن  نورهوای زیر 

کحالت بی بدترین در  بود و  آور حالت دلهره بهترین در  که دنیایی  ستیز.جامعه و  رحم، ترسنا

همسوور تووونی را « کووارمال» کووه نقووش 2ادی فووالکو  ژهیوبووه -و ان خووانواده سوووپراناز بووازیگر بعنووی
 صوحنه فوالکو سور  رق شوند.  آنکه یب، فروبروند تشانیشخصعم  به توانستند  می -د کر ایفا می

از ایفوووووای  پوووووسکووووورد و  هوووووا را حفوووووظ موووووی اش دیوووووالوگ تصوووووویری ، بوووووه لووووووف حاف وووووهآمووووودمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. James Gandolfini 
2. Edie Falco 
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فش همودم گشوت؛ پوبوه تریلورش برمی سورخوش هوای عواطفی سوریال، تورین صوحنه کننوده ویران
 به نام مارلی بود.  میکس زرد اش که یک البرادورِ  همیشگی

 خوود بوه حودی توا بایسوتمی نقوش ایفوای بورای همیشوه بورای گانودولفینی کوهاما این روش 
هایی کوه از تریلور فحاشوی شونیدن فریادهوا و  بوه صوحنه عوامول. نبود شد، کارساز می تبدیل تونی
کنش کرده آمد عادتاو می کس، بووم رادیووی یوک کردن ر یدوخمخر هایی مثلبودند و نیز وا  بوا
 بووازیگری کووه گانوودولفینی. بووود عوواطفی صووحنه یووک اوج بوورای دنشوو آموواده حووال در  کووه زمووانی

 نفوع بوه آن از  گواهی اوقوات فهمیود و دقیو  می را پویوایی نقوش باهوش بود و شّمی قووی داشوت،
 حولوه حموام بوزرِگ  پوشویدن هوا،نورافکن نووِر سووزان زیور  و  تابسوتان در . کردمی استفاده خودش
صورانه آنیگانودولف اموا ع اِب خوال  بوود، کرد،شبیه می شدهرام یک خرس به را او  که تونی  نی م 
 شخصووووی زنوووودگی از  تووووونی استیصووووال نیووووز  موووووارد بقیووووه در . پوشوووویدمی هابرداشووووت در میووووان را

 و در دادخواسوووت ۲00۲مووودارکی کوووه در سوووال  او در  . همسووور بوووود تشوووخی گانووودولفینی  یرقابل
و  مخودر گفتوه بوود موواد و  الکول در مصورف ایفزاینودهبه دادگاه داده بود، از مشوکالت طالقشان 
 خوود مشوت صوورتبهس أشودِت یو از  گانودولفینی هواآن در  هایی اشواره کورده بوود کوهبه مشاجره

معوووف بوه  خشومِ  صوحنهپشتدر کوه  عوامول خوانواده سووپرانو  بورایاو  اظهارات همسور  زد.می
بوا تنفور خوود را  -د هایش دیده بودنو برای به یاد آوردن دیالوگموقع تالش ولفینی را گاند خویِش 

 بود. باورپ یر  -د کوبی گردن خودش می با مشت به پِس داد و  کرد و فحش می سرزنش می
گهان بهخجالتی ذاتاا  گاندولفینِی   شودهتبودیل  آمریکوا مردان ترینشدهاز شناخته یکی ، به نا

کووه لوکیشوون  یوجرسووین و  نیویووورک تردیوود در بی. افووزودفشووارهایش می بوور  نیووز  شووهرت ایوون و  بووود
 کوه مردموی را دسوت داشوت، سویگاری در  موثالا رفوت و می راه خیابوان در  کوه او  دیودنسریال بوود، 

 کورد.می شان صدا کننود، حسوابی گویجهای داستانیعادت داشتند بازیگرها را با اسم شخصیت
 دل در  و  بگو ارد سورش یکاله بیسوبالِبَکَنود، را کوارمال مصونوعیِ بلنود هایناخن توانستمی فالکو 

 بوورای جووایی وزن، کیلووو  ۱30 از  بوویش و  قوود متوور  یسووانت ۱86 بووا گانوودولفینی شووود، امووا گووم جمعیووت
 .  نداشت شدن پنهان

 تووا آن زمووان نشووان دهوود. ۲00۲را در زمسووتان  تووأثیرش فشووارهاهووا طووول کشووید تووا ایوون  موودت
تبووودیل شوووده بوووود. عوووادی  تقریبووواا ی اتفاقبوووهگانووودولفینی  گووواه یوبگووواهِ خبووور و بیهوووای   یبوووت
 موری  گفوتمی بود. نهمنفعالی افراد مبتال به اختالل پرخاشگر شبیهاو  مقدمههای بیطییان
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 سوور  دلیوولبیی سوواده و لوویخ اصووالا و یووا  بیایوود بیوورون ترایبکووا در  آپارتمووانش از  توانوودنمی و  اسووت
بووود شوورمنده  آورده بووار  بووه  یبووتش کووه خسوواراتی و  رفتووارش از  قوودر نآ بعوود روز  آموود.نمی صووحنه

 سووریال عواموول از  یکووی. کووردمی دلجووویی قیمووتگران هوودایای بووا عواموول و  بووازیگران کووه از شوود می
 «گوورفتیم.مون ماسواژ میهموه» یوا «اوموودمی سوشوی سرآشوپز  یوه ناهووار  بورای یوه دفعوه»: گویودمی

ای اسووت کووه بایوود انو فهمیووده بودنوود کووه ایوون رفتارهووا هزینووهاندرکاران خووانواده سوووپرتمووام دسووت
عیواری را بورای آن کوه بتواننود توونی سووپرانوی تمام بستانی بودبرای تولید کار پرداخته شود؛ بده

 کرد، داشته باشند. که گاندولفینی عرضه می
 کوه چسوتر وست فرودگواه شوش در ساعت  برداریفیلمبا این حساب وقتی گاندولفینی برای 

. زده شوودندفقووت چنوود نفور وحشووت نشود، حاضوور  شخصوویت فیوریووو بوود حنوور  آخورین سووکانس
دلخوووور » :گویووودبووود، می صوووحنه سووور  شووک آن کوووه سوووریال کننوودهنویسووونده و تهیه 1وینتووور  توورنس
 فرودگووواه موووا. پوووول دالر  هوووامیلیون. پولوووه مسووو له دونوووی!اموووا جوووای نگرانوووی نبوووود. می ،شووودیمی

ر ق رو  وامونده  «خونوه. رهموی نوه سواعت شوکشنبهداره  که نبود ناراحت کسچیهودیم. ه بکرد ق 
 بوووار  ایووون .های قبووول فووورق داردکوووه مووواجرا بوووا دفعوووه شووود مشوووخ  بعووود سووواعت طوووول دوازده در 

 .بود مرده گاندولفینی
*   *   * 

بوود. خوانواده ع ویم   یبوت گانودولفینی بوه مشوکل خوورد خاطر بوه عصِر آن روز کوه عملیاِت 
 سواختمانی از جونِس ؛ بوودرا گرفته  از استودیو سیلورکاپ دوطبقهش عمده بخ تدریجبهسوپرانو 

 کارخانوه سواختمان کوه روزگواری آیلنود النوگ در ِرد پول کوویفنزبرو  ، مشورف بوه خروجویآهن و آجور 
ع وویم اسووتودیو انجووام ۀ را روی چهووار صووحن بوورداریفیلمتوویم تولیوود،  بووود. در طبقووه پووایفن، نووان
کووت  ولۀ ی صووحندادنوود؛ از جملووه بوور رومی آسووایی از ایکووس کووه نووام تهدیوودآمیزی داشووت و ما

اش را عوو  کورد. طراحوی بارهاوبارهواشود خانه قصرمانند تونی بر روی آن قورار گرفتوه بوود کوه می
مووالِل  بووا متوورادف عمووالا کووه  آجووری پاسوویو  نمووای و  اسووتخر  -ه خانوو پشووتی حیووا  معووروف نمووای
سووار شوده بوود توا در مواقوع  یورتواناز جنس پولی رگی کهمات بز  بر روی پرده -د بونشینی حومه

 منتقل شود. آشپزخانهالزم به پشت دکور 

و سووازی کننوود  ای اسووتخدام شووده بودنوود تووا جزئیووات را شووبیه نفووره  ارتووش کوچووک دویسووت
 در یوووک سووریال تلویزیوووونی حالتابووهتوورین جهوووانی بووود کوووه  کامووول و  توورین حاصوول کارشووان زنوووده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Terence Winter 
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بوووورداران،  ، فوووویلمحسووووابداران هووووا، راننووووده خیاطووووان، نقاشووووان، ،کووووارانقبر نجارهووووا، :دیدیوووودمی
در توویم  ، بووا سووواب  متفوواوت،صوودابرداران و  پووردازان ، نویسووندگان، چهوورههاهووا، آشووپز یوواب لوکیشوون

صوان متخص صودا، ، عوامولنگرانیتودو -د پس از تولی حنور داشتند. تیمِ تولید خانواده سوپرانو 
تابانوه  کوه بویهوایی خبرچین . بوه نیوت گموراه کوردنمستقر بودندس آنجل در لس -گ رن تصحیِح 

کس  بوا عنووان جعلوی تولیوِد تصوویرهای روزانوه  ،منت ر فاش کردن داستان سریال بودنود بیوگ بوا
کشنز   و ریوکعجیکۀ تجربو عنوانبوهشد. خوانواده سووپرانو کوه می جاجابهمیاِن دو خلیج پرودا

هووای هوالیوودی شوهرت داشوت شوکل گرفتوه بوود و بووا ش فیلمکوه توا آن زموان بوه بوازپخ ایشوبکه
، آ ووواز شوووده بوووود، در ظووورف سوووه سوووال بوووه یوووک «چیوووزی بووورای از دسوووت دادن نوووداریم»ۀ روحیووو

 بوروکراسی ع یم تبدیل شد.

بووه منزلووه ایسووتادن در قلووک انقووالب ، در آن لح ووه در سوویلور کوواپ، حنووور توور از همووه و مهووم
کهوای  در مووجی از برناموه زیون بود. هرچنود ایون تییفور یتلو  ،ریشوه داشوت قبولۀ دو دهو تیوفیبا
تولیودات  ا   بوی. شوبکه کوابلی اچ.؛ هنگوامی کوه آ از شوده بوودپفش  از پنج ساِل  چرخش اصلیاما 

ایون رسوانه یکسوره تییفور  ۲00۲کورد. توا اوایول سوال  تمرکوز م سواعتهکی درامهای سوریال ر را بخود 
 کرده بود. 
موواه،  ظوورف چنوود در . شوود پوور  سوووپرانوها تووونی بووا تلویزیووونی هایشخصوویت صووف زودیبووه
کاریزماتیووک  امووا نقوو  پوور  شخصوویتی کووه اندامدرشووت و  قامووتکوتاه کچوول، رئوویِس  یووک بووا 1نشووان
بوه  -م بوودی طورف فاسود هوایپلیس گوروه ضوربتی متشوکل از  بوا مافیوا، جایبوهبوار  ایون -ت داش
گران یوووورش بوووردخانوووه کنان بوووالتیمور را بوووه  2اهشااا ، چنووود مووواه بعووود .های تماشوووا گروهوووی از سوووا

در رحووم  بیننوودگان معرفووی کوورد کووه پلیسووی الکلووی و خودشوویفته و یووک سوولوان مووواد مخوودر بووی
 ؛پوی گرفوت 3خان س یانسخنودهاانسردپوای موفقیوت خوانواده سووپرانو را بوا  . اچ. بی. ا  بودند انشانیم

ها دیگور سوریال انودازهبههوایش  کوه شخصویتخوانوادگی  ودفنکفن مؤسسهداستانی درباره یک 
ال تییفورات،  ایون دنبوال به. بود دشوار  اندازه همان به داشتنشاندوست رنجور نبودند، اماروان

ک کوه شخصیتی ؛به میدان آمد 4ههسووهسریال  سوگرسوِن   شودمی تور سوختپفش چنوان ترسونا
 د نوبووتبعوو آن کووه شخصوویت اصوولی باشوود. چووه برسوود بووه ،شووود در تلویزیووون ظوواهر کووه  تصووور کوورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. The Shield 
2. The Wire 
3. Six Feet Under 
4. Deadwood 




