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که بیشتر  برای دیدن است تا خواندن؟ کتابی  کتاب مصور بخوانیم،    چرا 
که حوصله ی خواندن  که فقط مناسـب بچه ها و خوانندگانی اسـت  کتاب مصور بخوانیم    چرا 

متن های طوالنی و جدی را ندارند؟
ی  بـازو و  بـر  خـوش  ابرقهرمان هـای  و  بتمـن  و  اسـپایدرمن  پـای  و  بخوانیـم  مصـور  کتـاب  چـرا   

کنیم؟ کتاب های بزرگسال باز  کمیک را به دنیای  کتاب های 

»کمیـک«  کتـاب  ایـن،  شـبیه  تردیدهایـی  بـا  جـدی  کتاب خوان هـای  میـادی  هفتـاد  دهـه ی  تـا 
نوجوانـان  و  کـودکان  کمیـک، مجموعـه داسـتان تصویـری  کتـاب  آن هـا  نظـر  از  پـس می زدنـد.  را 
کـه هفتگـی یـا ماهانـه منتشـر می شـد و در دکه هـای  همـراه بـا تبلیغـات و مسـابقه و سـرگرمی بـود 
کتاب  روزنامه فروشـی به فروش می رسـید. هر چند این نگاه های تنگ نظرانه و محـدود، مانع تولد 
کتاب فروشـی  کمیک بزرگ ترها نشـد، بلکه باعث شـد »گرافیـک ناول« بـه دنیا بیاید و به قفسـه ی 
که مضمونی عمیق تر و تصویرسـازی  کند؛ داسـتان بلند و تصویـری با مخاطب بزرگسـال  راه پیدا 
کیفیـت هنـری خاصـی  بـه  و  روایـت تصویـری داشـت  بـه شـکل های دیگـر  پیچیده تـری نسـبت 

نزدیک شده بود.

» درباره ی مجموعه ی »روایت مصور
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گرافیک ناول در قالب داسـتان شـروع شـد امـا به داسـتان محـدود نشـد و روایت های غیرداسـتانی  
سـفرنامه ها  خودزندگی نامه هـا،  یخـی،  تار روایت هـای  گذاشـتند.  مصـور  روایـت  دنیـای  بـه  پـا 
در  قالب هـا  تنـوع  دلیـل  بـه  شـدند.  متولـد  گرافیک نـاول  قالـب  در  هـم  مطبوعاتـی  گزارش هـای  و 
گرافیـک نـاول، نمی شـود به راحتـی از معـادل رایـج »رمـان مصـور« بـرای »گرافیـک نـاول« اسـتفاده 
کـه تعریفـش در محافـل دانشـگاهی هـم روشـن و واضـح نیسـت و منتقـدان و  کنیـم؛ اصطاحـی 
گر شرایط خاص فرهنگی آمریکا و بریتانیا نبود،  کارشناسان در مورد آن اختاف نظر دارند. شاید ا
کمیک« برای اشـاره به انواع  »گرافیک ناول« اصـًا به دنیا نمی آمـد و همچنان از اصطـاح »کتاب 

کتاب مصور استفاده می شد.
کمیـک را بـه فضـای جـدی  کتـاب  کـه آمریکایی هـا و بریتانیایی هـا هنـوز  البتـه در همیـن دوره ای 
کمیـک را به عنـوان فرمـی هنـری ادبـی قبـول داشـتند و  کتاب خوانـی راه نـداده بودنـد، فرانسـوی ها 
کودکان و نوجوانان منتشـر می شد.  کمیک های مخصوص  کنار  کمیک های بزرگسـاالن در  آن جا 
کمیک ژاپنی می خواندند و به شـکلی تـازه از روایت تصویری  ژاپنی ها هم در همان زمان مانـگا یا 

نیازی نداشتند.
کتـاب »قـراردادی بـا خـدا«  را بـا عنوان  کمیـک،  سـال 1978 »ویـل آیزِنـر« از معروف تریـن طراحـان 
گرافیک  کرد اما  که از این اصطاح اسـتفاده  کسی نبود  کرد. البته آیزنر اولین  گرافیک ناول منتشـر 
که  کتاب بود  کارشناسـان به این  خاص و حال و هوای متفاوت و فروش خوب و نقدهای مثبت 

کتاب خوان ها جا بیفتد. گرافیک ناول بین  باعث شد هم زمان با انتشار آن، اصطاح 
کمیک  کتاب  که باعث شـد خوانندگان بزرگسـال با خیال راحت  کار آیزنر این بود  مهم ترین تأثیر 
کننـد؛ ناشـرها هـم آسـان تر سـراغ  دسـت بگیرنـد و مجبـور نباشـند خواندنـش را از دیگـران پنهـان 
کمیک بزرگسـال رونق  کمیـک بروند. بـا ادامه ی ایـن رونـد، از دهه ی هشـتاد میـادی  نشـر این نوع 
کمیک  کتاب خوان هـا دربـاره ی  کـه بخشـی مهمـی از تصـور  کـرد. هـم شـرکت مـارول  یـادی پیـدا  ز
گرافیک نـاول  گرافیک نـاول راه انداخـت و هـم نمونه هـای هنری تـر  بـود خـط تولیـد  را شـکل داده 
گرافیک نـاول برنـده ی جایـزه ی پولیتـزر( فضـا را بـرای  مثـل »مـاوس«  اثـر  آرت اسـپیگلمن  )اولیـن 
که قرن بیسـت و یک از راه رسید و منتقدان و  کردند. بعد هم  کردن مخاطبان بیشـتر آماده  همراه 
گرافیک ناول را بیشـتر از قبل سـتودند »کیفیت خوب این آثار قابل  تی  کارشناسـان با چنین جما
مقایسه با پیچیدگی و یکپارچگی ژانر رمان است. به عاوه به خاطر همراهی تصویرسازی با متن 

محدودیت های رمان را هم ندارند.«
کـرده، در ایـران پیـش نیامده  گرافیک نـاول آن طـرف آب ارج و قـرب پیدا  به نظـر می آید هـر چقـدر 
کیهان  کمیـک اسـتریپ در مجلـه ی  و بـه مسـیر پیوسـته و پویایی دسـت نیافتـه اسـت. از انتشـار 
که  بچه هـا در دهـه ی چهـل شمسـی و انتشـار ماجراهـای تن تـن و میلـو در نشـر یونیورسـال تا امـروز 



کمیک هایی بـا موضوعات ایرانی مثل داسـتان های شـاهنامه، مضامین دفاع مقـدس و ... تولید 
کمیک  کتاب  گرفتـه ولی جریان مسـتمری از ترجمه یا تولیـد  می شـوند، تاش های خوبی صورت 

گرافیک ناول در ایران شکل نگرفته است. و 
البتـه جذابیـت و تازگی این نـوع روایـت از یک سـو و عـدم آشـنایی مخاطبین ایرانـی با ایـن دنیای 
کتاب خوان هـای ایرانی به  جدید از سـوی دیگـر، انگیزه ی ما شـد تا بـا وجـود نامعلـوم بـودن پاسـخ 
یم. بعـد از بررسـی عنوان های  گونه ی خـاص، به این بخـش تازه از سـرزمین روایت قـدم بگذار این 
کمیـک بزرگسـاالن از دهـه ی هفتـاد میـادی تـا امـروز، نمونه هـای  کتـاب  گرافیک نـاول و  شـاخص 
کـه  کـه بـا شـرایط فرهنگـی مـا سـازگار بودنـد ــــ از زیرگونه هـای مختلـف انتخـاب شـد  شـاخصی ــــ 

به مرور در مجموعه ای با عنوان »روایت مصور« منتشر خواهند شد.

درباره این کتاب
مجموعه ی دوجلدی »روایت مصور فوتبال« به شـکلی خاقانه و دوست داشتنی از ترکیب متن و 
کرده اسـت. در جلد اول این مجموعه دیوید اسـکوایرز  یخ فوتبال اسـتفاده  کمیک برای روایت تار
از  ــــ  فوتبـال   یـخ  تار از  مختلـف  پـاره ی  نـود  گاردیـن،  روزنامـه ی  شناخته شـده ی  یسـت  یکاتور کار
گفته  کرده و با لحن طنز بریتانیایی از ایـن اتفاق های متفاوت  دوران باسـتان تا امروز ـــ را انتخاب 
کمیک به سـراغ زندگی مشـاهیر فوتبال رفته  اسـت. در جلد دوم هم با همین قالب ترکیب متن و 
اسـت. تازگی نگاه اسـکوایرز و شـوخی های تیز و جاندارش با همه ی اتفاقات فوتبالـی و پرداختن 
یـخ مصـور  بـه حاشـیه های فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی ایـن ورزش پرطرفـدار، مجموعـه ی تار

کرده است. فوتبال را برای هر مخاطبی ـــ  چه فوتبالی و چه غیر فوتبالی ـــ  خواندنی 
که قالـب و نحوه ی  ینـی خواهیم رفـت  کتاب هـای »روایت مصـور« با همین نـگاه به سـراغ عناو در 
نزدیک شدن آن ها به مضمون بتواند نمونه و راهی برای مؤلف و تصویرساز ایرانی در جهت تولید 

روایت مصور باشد.

محمد جباری- دبیر بخش روایت مصور
پاییز 1397
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احتمال این که شما یک فوتبالیست حرفه ای باشید خیلی کم است. البته اشکالی هم ندارد، 
اینستاگرام  صفحه ی  و  پیمان  و  پر  قرارداد  احتمااًل  هستند.  این کاره  ما  از  کمی  تعداد  فقط 
با فالوئرهای میلیونی هم ندارید. از یک طرف هم الزم نیست هر روز قبل از رفتن به سر کار، 
هنگام  تا  کنید  تمرین  همکاران تان  با  را  خاصی  دادن  دست  سبک  یا  ببلعید  پروتئین  ژل 
فوق ستاره ی  یک  به  شدن  تبدیل  رؤیای  اگر  اما  بدهید.  انجام  را  آن  کوچک،  موفقیت های 
ج زندگی تان را تأمین کند،  فوتبال را دارید یا آرزو دارید که در آینده استعداد فوتبالی فرزندتان خر
خوب است بدانید برای رسیدن به آرزوهایی  مثل داشتن ماشین های گران قیمت و مسخره 

یا بازنشستگی پیش از پنجاه سالگی، تاریخ درس های خوبی دارد.
با تحقیق درباره ی بزرگ ترین قهرمانان این ورزش، می شود نقاط مشترکی بین آن ها پیدا کرد 
حالت  در  باشد.  فوتبال  اسطوره ی  یک  به  شدن  تبدیل  برای  مناسبی  راهنمای  می تواند  که 
را در یک حلبی آباد در آمریکای جنوبی گذرانده باشید.  ایده آل، شما باید دوران نوجوانی تان 
آن جا می توانستید مهارت هایتان را با روپایی زدن با میوه هایی مثل پرتقال بهبود ببخشید. 
می کند  بیداد  کودکان  میان  فقر  هم  آن جا  ندارد؛  عیبی  هیچ  می کنید،  زندگی  بریتانیا  در  اگر 
و احتمال این که بچه های شما بتوانند استخوان های پوک خود را در میادین بین المللی به 
حرکت در آورند، زیاد است. تعداد زیادی از اسطوره های این ورزش با اعتیادهای خانمان سوز 
دست به گریبان بوده اند؛ اعتیاد به الکل، مواد مخدر، قمار، روابط نامشروع و البته نوع مدرن تر 
کرایف،  یوهان  بوده اند.  قهاری  سیگاری های  خیلی هایشان  پلی استیشن.  به  اعتیاد  اعتیاد، 
از مد افتاده و  البته حاال دیگر  بابی چارلتون و سوکراتس همگی چنین عادتی داشته اند که 
فقط در میان اسطوره های فرهنگی مثل جک ویلشر دیده می شود. از این مورد هم می توان 
درس خوبی گرفت؛ اگر می خواهید به آن باال باالها برسید، به چیزی اعتیاد پیدا کنید که امید به 
زندگی تان را به شکل قابل مالحظه ای کاهش دهد. اصاًل کی دلش می خواهد تا ابد زندگی کند؟ 

نکند وضعیت دنیا را ندیده اید؟
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سرنوشت با بی رحمی آرزوی فوتبالیست شدن من را نقش بر آب کرد، چون در یک خانه ی تر 
و تمیز در رفاه نسبی بزرگ شدم و از هر نوع ماده ی مخدر هم وحشت دارم. لعنت به شانس 
من در زندگی. اما اعتراف می کنم مهم ترین مانع من در این راه، این بود که ذره ای استعداد 

فوتبال نداشتم.
با وجود ژست، تکنیک و مهارت هایی در حد  خیلی ها به این نکته اشاره دارند که بعضی ها 
 موفق بازی 

ً
آبرومند و نسبتا یک شتِر تازه متولد شده، باز هم توانسته اند یک عمر فوتبال 

کنند. اما حقیقت تلخ این است که حتی بدترین فوتبالیست ها هم از من، شما و هر کسی که 
می شناسیم، با استعدادترند. شاید فکر کنید فیل جونز احتمااًل همین دو روز پیش ایستادن 
روی دو پای خود را یاد گرفته اما به هر حال او هم یک فوتبالیست بین المللی است و بیش 
از صد بار برای یکی از بزرگ ترین باشگاه های جهان به میدان رفته است. اما تنها باری که من 
تست  در  گفتم  مورد عالقه ام  دختر  به  دروغ(  )به  که  بود  وقتی  شدم  محسوب  فوتبالیست 
استون ویال  حتی  یا  لیورپول  یونایتد،  منچستر  از  اسمی  کرده ام.  شرکت  لوتون تاون  ورودی 
نبردم؛ فقط به لوتون تاون اشاره کردم. شاید این رقت انگیزترین دروغی نباشد که تا به حال از 

زبان یک آدمیزاد درآمده؛ اما حداقل باید بین سه دروغ اول قرار بگیرد.
نئونی،  کفش های  با  ح است. فوتبالیست مدرن یعنی ورزشکاری  مسئله ی فیزیک هم مطر
از شدت  که دستش  آدمی هستم  اما من  به آهنگ های دریک.  گرمکن ورزشی و عالقه مند 
کشیدن کتاب های کمیک کج شده و حال تکان خوردن هم ندارد. رسیدن به رده های باالی 
این ورزش نیازمند تعهد سنگینی است و البته آرایشگاه رفتن زیادی هم الزم دارد. راستش را 
بخواهید، من عالقه ای به زیادی گپ زدن ندارم و اعتماد به نفسش را هم ندارم که با تیغ، یک 
ستاره ی دنباله دار کنار موهای سرم بتراشم. در طول این سال ها، کم کم یاد گرفتم انتظاراتم 
 بعید است بتوانم در فینال 

ً
را کم کنم. وقتی به چهل سالگی رسیدم، فهمیدم که دیگر تقریبا

جام جهانی بازی کنم. برای این کار باید جمعیت زیادی را از سر راه بر می داشتم؛ مثاًل با کمک 
انسانی کم عقل که ساعت سه صبح بیدار می شد تا به دستشویی برود اما در عوض، توییتر 
روی  اتم  که دکمه ی بمب  آن قدر عصبانی اش می کرد  آن چه می خواند،  و  را چک می کرد  خود 

میزش را بزند. چیزی که خیلی بعید به نظر می رسد. 
کنار آمدن تدریجی با حقیقت باید برایتان فرآیندی آشنا باشد. رؤیای یک فوتبالیست جوان این 
است که استعدادیاب باشگاه همان چیزی را در وجودش کشف کند که از چشم معلم ورزش 
مدرسه دور مانده؛ مثاًل جواهر تراش نخورده ای   که استعداد طبیعی اش زیر عینک ته استکانی 
و فرار از زیر بار مسئولیت پنهان مانده است. وقتی این اتفاق نمی افتد، معمواًل عضو یک تیم 
محلی می شویم و فراموش نمی کنیم که خیلی از بازیکنانی که بعدتر معروف شدند و به جاهای 



بعدی  رایت  ایان  من  نیست  ممکن  یعنی  شدند.  کشف  آماتور  تیم های  در  رسیدند،  خوبی 
باشم؟ نه. شاید بتوانیم استعداد پنهان خود را در لیگ گل کوچک کشف کنیم؛ چون فوتبال 
و  دارند  کمتری  زمان  بازی ها  است،  کوچک تر  زمین  است.  تکنیکی تر  و  جورتر  و  جمع  آن،   در 
از  نه،  هم  باز  ولی  باشم!  بعدی  نیمار  من  شاید  اصاًل  می شود.  دنبال  برزیل  مثل  چیز  همه 
راه برسد و  از  با سگش  اگر یک عابر  که  این خبرها نیست. در نهایت فرد به جایی می رسد 
روپایی هایش با توپ تنیس را در پارک محل تحسین کند، برایش کافی است. همین برایش 

فوتبال می شود.
وقتی مشغول تألیف »تاریخ مصور فوتبال« بودم، متوجه شدم آن قدر فوتبالیست با زندگی 
حرفه ای و جذاب وجود دارد که فرصت برای پرداختن به تمام آن ها در آن کتاب نیست. پس 
این جا، با مجموعه کمیکی از  افرادی که بخشی از فرهنگ فوتبال شده اند به همراه آن هایی که 

کم و بیش از یاد رفته اند،به آن ها پرداختم.
مجموعه هایی از این دست یک خاصیت مشخص دارند و آن این که انتخاب سوژه برایشان 
خیلی سخت است. سعی کردم تا جای ممکن بین افرادی از باشگاه ها و ملیت های مختلف 
ج بست، توماس  تعادل برقرار کنم. بعضی افراد را نمی شد از قلم انداخت: مارادونا، پله، جر
 
ً
حتما باید  فوتبال،  به  خدمات شان  یا  ویژه شان  شخصیت  دلیل  به  دیگر  بعضی  برولین. 

آن قدر  و  بودند  جالب  من  برای  که  شدند  انتخاب  دلیل  این  به  افراد  بیشتر  می شدند.  ذکر 
پتانسیل داشتند که کمیکی از آن ها کشیده شود. در نهایت بعضی ها هم انتخاب نشدند. 
اگر فوتبالیست مورد عالقه ی شما در این کتاب نیست به این حقیقت دل خوش کنید که 
شاید در کتاب بعدی ظاهر شود و البته بدانید تا آن موقع، احتمااًل آن قدر سن تان باال رفته که 
دیگر نمی توانید پوستر آن فوتبالیست را به دیوار اتاق تان بزنید. در واقع ماجرا را به شکل یک 

تجربه ی رشد شخصی نگاه کنید. قابل شما را ندارد. 

دیوید اسکوایرز


