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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 
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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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طنـز  ولـی  اسـترالیایی  اسـت  یسـد.  می نو و  می ِکشـد  گاردیـن  زنامـه ی  رو بـرای  اسـکوایرز  یـد  دیو  .1
یدی اسـمیت،  کـه به قـول ز کالم و چندالیـه  او را بایـد بریتانیایـی دانسـت. طنـزی بیشـتر مبتنـی بـر 
یـر آب اسـت و  کـوِه یـخ دارد و »رضایـت عمیق تـر ز یسـنده ی معاصـر بریتانیایـی، سـاختاری مثـل  نو
کالمی  کم ترین بخش آن«. هیچ فرصتی را برای تکه پرانی و شـوخی  الیه ی اولیه ی لذت هر جوکـی 
و بصـری از دسـت نمی دهـد و شـوخی روی شـوخی می سـازد. توضیـح ایـن پیچیدگـی، مثـل هـر 
توضیحی بـرای هـر  جوکـی، لـذِت درک را از بین می بـرد. غرض این کـه ترجمـه ی این طنز  بـرای من 
چالش بود. از یک سـو باید به شـوخی های زبانی وفادار می ماندم، از سـوی دیگر به هـر حال باید در 
کنم، امیـدوارم نتیجه از  که هـر دو را رعایـت  کردم  فارسـی هم خنـده دار از آب درمی آمد. سـعی ام را 

ر نباشد. غرضم دو
کمـی توضیح  کتاب بـود. شـاید این یکی را بشـود  2. چالـِش دیگـر اشـاره های فرهنگی-اجتماعـی 
یـد  کنـد و تهـش شـخصیتی بیایـد بگو کنیـد طنزپـردازی یـک موقعیـِت تلـخ را ترسـیم  داد. تصـور 
کنایـی »چقـدر خوبیـم مـا!« را قطعًا  بـرد  کار »چقـدر خوبیـم مـا!« )مثـال بامـزه ای نشـد، ولـی خـب( 
رد ولـی چطـور می تـوان اشـاره اش بـه جملـه ی معـروف عـادل فردوسـی پور را  می تـوان در ترجمـه درآو
یم: یکی  که عقل من قد می دهـد، دو راه بیشـتر ندار برای یک غیر فارسـی زبان توضیح داد؟ آن قـدر 

مقدمه ی مترجم



10

یـادی از  کتـاب مصـور را قطـع می کنـد و بخش ز کـه رونـد خوانـدن  یـس،  توضیـح دادن مرجـع در پانو
کـه در غیرمنتظره بـودن و ضربـه ی آنـی اش اسـت ـــ را از بیـن می بـرد؛ و دیگـری  ــ   خنـده داری جـوک ـ
کردم هر جا راه می داد در خوِد متن اشاره ها  کردم و سـعی  بومی سازی آن. از دومی به جد خودداری 
کتـاب  یـر  تصاو هـم  جاهـا  خیلـی  نشـود.  قطـع  فارسـی زبان  خواننـده ی  ارتبـاِط  کـه  کنـم  منتقـل  را 

که طنزها درآمده باشد. راه گشاست. باز هم فقط می توانم امیدوار باشم 
گذاشـته ام روی هـر چیز دیگری  که ایـن همه سـال روی فوتبال  گـر  وقتی  3. همیشـه فکر  می کردم ا
فرصتـی  مـن  بـه  کـه  اطـراف  نشـر  در  همکارانـم  از  ممنونـم  درمی آمـد.  ازم  چیـزی  یـک  می گذاشـتم 
که ایـن همه سـال دنبال کـردن فوتبال  که یـک چیز فیزیکـی دسـتم بگیرم و دلـم خوش باشـد  دادنـد 
یـا پـورآذر و علـی وحیدیگانـه  و اخبـارش برایـم عایـدی ای داشـته. و ممنونـم از نیمـا م. اشـرفی، رو
کمتـر  گنگی هـای مـن و متـن  کـه  کردنـد و پیشـنهادهایی دادنـد  کمکـم  کـه در سـختی های متـن 
کتـاب بـرای مـن خیلـی لذت بخـش بـود، امیـدوارم خواندنـش هـم بـرای شـما  شـود. ترجمـه ی ایـن 

لذت بخش باشد.
معین فرخی
پاییز 1397
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بلـه،  می کردنـد.  زندگـی  یلخـی  و  بی هـدف  مـردم  زی،  امـرو نظام یافتـه ی  فوتبـال  ظهـور  از  پیـش 
بـود امـا  کننـد، عرصـه ی غارتگـری آماتـور هـم رقابتـی  کـردن وقـت پنیـر لولـه  پـر  بـرای   می توانسـتند 

کدام میِل درونی بشر به فرستادن ضربه  آزاد به طاق دروازه را ارضا نمی کردند. هیچ  
کنند یا به انبار  آدم ها در همان اوقات فراغت اندک شان مجبور می شدند پیاز و سـیب زمینی ُخرد 
کنند، مردم به جنگ  رد تا غرغـر  گرِد هم بیاو که آدم هـا را  کوتاه  کرنرهای  سـرگین ها بزنند. در غیاِب 

و بیماری متوسل می شدند تا حواس شان پرت شود.
کرده،  که جهانیان را غرق لذت  کنونی،  خوشـبختانه پدیدآمدن فوتبال جهان را به آرمان شهِر شـاِد 
کـه قوانیـن فوتبـال در میخانـه ای در لنـدن  یخـِی سـال 1۸۶3  ِز تار رسـانید. تمـام تهاجم هـا در آن رو
بـه بحث هایـی سـبک  ز مجادله هـا صرفـًا محـدود شـده اند  زه رو پایـان رسـید. امـرو بـه  وضـع شـد، 
که یک فوتبالیسـت متشـخص می تواند در جلد چرمِی نیم چاقچورش قرار  درباره ی طوِل خنجری 

دهد.
کـه، با  گزارش هـای خبـری فقـط بـه ایـن درد می خورند  گذشـت 1۵۰ سـال،  کـه بـا  کرد  بایـد اعتـراف 
کننـد و شـور و شـوِق ما  گونه ی بشـر بـرای ظلـم را فهرسـت  گنجایـش  تعهـدی بـرده وار بـه حماقـت، 
گـزارش آب وهـوا نتایـج فوتبال  کننـد اما بعـِد همـه ی این هـا و قبِل  برای رسـیدن بـه انقـراض را ثبت 

مقدمه ی نویسنده و تصویر ساز
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رفینی آرامش بخـش در مغز  یند. شـنیدن نام آشـنای تیم ها و نتیجـه ی مسـابقات، اندو را هم می گو
زی دیگـر نیـازی  یونایتـد. انسـان امـرو تمـام فوتبال دوسـتان آزاد می کنـد، البتـه بـه جـز طرفـداران لیدز
کنـد )که البتـه این هم شـامل  رزهـا خـودش را آرام 

ُ
گ ندارد با هشـت ُتنـگ نوشـیدنی عسـل و جنـِگ 

طرفداران لیدز نمی شود(.
کـه از فوتبال هـای پیـش از ابـداع عکاسـی بـه مـا رسـیده محـدود اسـت بـه متن هایـی  گزارش هایـی 
کارتـون هم   بـا قلم زنی هـای مفصـل از وقایـِع بـازی همـراه می شـوند. فوتبـال و 

ً
کـه معمـوال کلیشـه ای 

رها و مواد عالقه دارند،  کمدو زی بیشـتر به  یخچه ی مشترِک طوالنی و شاد دارند. بچه های امرو تار
کت های نو سـیگار را پـاره می کردند  ولی اوایل قرن بیسـتم اوضاع فرق داشـت. آن موقع هـا بچه ها پا
کارِت  یکـن محبوب شـان بـرق مـی زد.  یکاتـور باز کار کـردن  یـای پیدا و چشـمان زردرنگ شـان از رؤ
کت سـیگار را پشـت به پشـت  یلیام فولـِک خپل را پیـدا نکرده ای؟ نگـران نباش بچه جان، این پا و

بکش و یکی دیگر بخر!
تـازه ی  نسـل  بـرای  را  ُکمیـک  بـا  وقت گذرانـی  و  کـرد  ظهـور  رز  راِو آو  روی  مصـور  نشـریه ی  بعدتـر  
که طرفداران  یژگی هایی  رز« تمـام و یس در تیم »ملچسـتر راو رد. روی ِر طرفداران فوتبال به ارمغان آو
زی  گل پیرو  

ً
یـد، معمـوال یـاد می دو فوتبـال ارج می نهادنـد با خـود داشـت. قهرمانانه بـازی می کـرد، ز

یـس بـا وجـود لغزش های  را بـه ثمـر می رسـاند و اغلـب بـه خارجی هـا بدگمـان بـود. امـا بـه نظر مـن، ِر
یبای  یزه بود. او با موهای بـوِر بچه باحالـی  و لبخنِد ز یادی پاسـتور گهگاهش، ز بیگانه هراسـانه ی 

کوفتی خوشش می آید؟ کسی از این خیرخواِه  پرمِن فوتبال بود، چه  دندان نمایش، سو
کـه به طور  یک تـر فوتبـال بـود. اولیـن فصلـی  گزیـر دیگـری هـم وجـود داشـت و آن وجـِه تار حقیقـت نا
بریتانیـا:  فوتبـال  یـخ  تار فصـل  تلخ تریـن  روایتـی  بـه  بـا،  شـد  مصـادف  شـدم  فوتبـال  پیگیـر   جـدی 
یـد آیـک را  رزشـگاه ها شـایع شـده بـود و دیو کـم می شـدند، خشـونت در و گرها  ۸۵-1۹۸۴. تماشـا
کارتـون وصل شـدم،  یزیـون ممکـن بـود ببینـی. خود مـن بعدهـا به  بیشـتر از هـر جـای دیگـری در تلو
یز را  رانداخته شـده ای از مجله ی و کالس شـنای مدرسه نسـخه ی دو که در جریان پیچاندِن  وقتی 
که از داسـتان های خنده داِر بیلـِی ماهی، دروازه بـان قهرماِن فولچسـتر یونایتد،  کردم. لذتی  کشـف 

کارم نمی آمد. که مطمئنًا هیچ وقت به  گرفتن شنا بود  نصیبم شد بسیار بسیار مهم تر از یاد 
اواخـر  بریتانیـا داشـت رشـد می کـرد. طرفـداران  در  فوتبـال  کوچـک طرفـداران  زمـان مطبوعـات  آن 
ِک پوسیده فرستاده  رزشـگاه های خطرنا گله وار به و دهه ی هشـتاد هواداران خسته شـدند از این که 
کشـیدِن ُرس  بـا  کـه  کردنـد بـه منسجم شـدن و اعتـراض. صنعت گـران محلـی  می شـدند و شـروع 
کـه  می شـدند  روبـه رو  گرانی  تماشـا بـا  بایـد  حـاال  می کردنـد،  زندگـی  گـذران  شـهری  باشـگاه های 
که  یـر جایـگاه، صلح طلبانـه اما بـا قیـل و قـال، اعتـراض می کردنـد. ایـن اتفـاق می توانسـت زمانی  ز
کـه روی  کنید تـا پـول بدهد  گیـالس خـر  کیـِک شـکالتی پـر از  کلی  ری را بـا  سـعی می کردیـد مشـاو



کـه  )پولـی  کنـد  پـرت  را  حواس تـان  یـد،  بگذار سـقف  مجموعـه  معلـوالِن  مخصـوص  توالت هـای 
کرد(. یالیی تابستانی  گلخانه ای در و می شود صرف ساخت 

که بی رودربایسـتی سـردمداران  کارتون هایی  خیلی از این مجالت به شـکل تحقیرامیزی ُپر بودند از 
یـر سـؤال می بردنـد. تیم شـهر مـا سـوئیندون تـاون بـود و مجلـه اش »سـروصدا راه بینـداز«،  فوتبـال را ز
کیـد  تأ ِاِنمـی«  »پابلیـک  گـروه  و موسـیقی  یلتشـر  و ِر  ارتبـاط واضـِح شـهر خـواب آو کـه روی  عنوانـی 
کـه اتفاقـات باشـگاه سـوئیندون را بـه  کارتون هایـی بـه نـام »مک بـگ« منتشـر می کـرد  می کـرد. مـدام 

که آن زمان در باتالق رسوایی های مالی فرو می رفت. مسخره می گرفت، باشگاهی 
کـه می شـود سـال  کارتـون مـن چـاپ شـد،  کـه اولیـن  کوچـک طرفـداران بـود  در زمانـه ی مطبوعـاِت 
کتـاب بیسـت جلدی ای  کنـم، در  1۹۹2. امـا این جـا نمی خواهـم داسـتان زندگـی خـودم را تعریـف 
کنید اقتباسـش را  که بی شـک در آینده چـاپ خواهـد شـد آن را خواهید خوانـد )یـا می توانید صبـر 
کارتون های دهـه ی نود  که بـه سـبک  در شـبکه ی اچ بـی او ببینیـد(. نه، ایـن داسـتان فوتبال اسـت 
که با اولین ضربه های انسـان های اولیه به تـوپ آغاز می شـود و به عصر  تعریف می شـود، داسـتانی 

پیچیده ی مدرن می رسد، یعنی عصر جیمی واردی.
رزشـگاه ها،  و باخت هـا،  زی هـا،  پیرو رها،  شـرو داسـتاِن  خوانـد؛  خواهیـد  را  قهرمان هـا  داسـتان 
یایـی بودنـد )ژول  کـه یـا رؤ بوده شـده، مدیرانـی  کسب شـده و جام هـای ر پیراهن هـا، قهرمانی هـای 
کـه بعـِد او آمدنـد(. در ایـن مسـیر، پاسـخ  سـؤال هایی را  کسـانی  کثیـف )تقریبـًا تمامـی  یـا  یمـه(  ر
کسـی تا به حال فکر نکرده بپرسدشان: چه بالیی سر  که  خواهید یافت، سؤال هایی آن قدر عمیق 
گِل جف هرسـت  گـر  کرد؟ ا ینشـا آمد؟ چرا پیتـر بیردزلی سـی سـال یک مدل مـو را حفـظ  گار سـگ 
کـردن چقـدر خوش  کاراوان زندگـی  کیـن در یـک  مـردود اعـالم می شـد، چـه پیـش می آمـد؟ بـا روی 
یچـه ای هیجان انگیـز بـه آینـده، بـه آنچـه از فوتبـاِل فـردا بایـد توقـع داشـته  می گـذرد؟ به عـالوه ی در
باشیم. با دسـتگاه های سرگرمی شـرکت امسـترد و نی لبک های چارلی تان چنین سطحی از لذت 

را تجربه نمی کردید.
گذاشتم. امیدوارم ازش لذت ببرید، چند سال برایش وقت 
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