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

متن های طوالنی و جدی را ندارند؟
تا دهه ی هفتاد میالدی کتاب خوان های جدی با تردیدهایی شبیه این، کتاب »کمیک« را پس 
به فضای  را  کمیک  کتاب  بریتانیایی ها هنوز  و  آمریکایی ها  که  البته در همین دوره ای  می زدند. 
کمیک را به عنوان فرمی هنری-ادبی قبول داشتند  کتاب خوانی راه نداده بودند، فرانسوی ها  جدی 
کودکان و نوجوانان منتشر می شد.  کمیک های مخصوص  کنار  کمیک های بزرگساالن در  و آن جا 
روایت تصویری  از  تازه  و به شکلی  ژاپنی می خواندند  کمیک  یا  ژاپنی ها هم در همان زمان مانگا 

نیازی نداشتند. 
به  »گرافیک ناول«*  شد  باعث  کمیک،  کتاب  به  محدود  و  تنگ نظرانه  نگاه های  همین  اما 
که مضمونی عمیق تر  کند؛ داستان بلند و تصویری  کتاب فروشی راه پیدا  دنیا بیاید و به قفسه ی 
کیفیت هنری  و تصویرسازی پیچیده تری نسبت به شکل های دیگر روایت تصویری داشت و به 

خاصی نزدیک شده بود.
عنوان  با  را  خدا  با  قراردادی  کتاب  کمیک،  طراحان  معروف ترین  از  آیزِنر«  »ویل   1978 سال 
گرافیک  اما  کرد  از این اصطالح استفاده  که  نبود  کسی  اولین  آیزنر  البته  کرد.  گرافیک ناول منتشر 

» درباره ی مجموعه ی »روایت مصور

*  گرافیکناولدرقالبداستانشروعشدامابهداستانمحدودنشدوروایتهایغیرداستانیمثلروایتهایتاریخی،خودزندگینامهها، 
گرافیکناول،نمیتوانیم گذاشتند.بهدلیلهمینتنوعقالبهادر گزارشهایمطبوعاتینیزپابهدنیایروایتمصور سفرنامههاو

بهراحتیازمعادلرایج»رمانمصور«برای»گرافیکناول«استفادهکنیم.
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که  بود  کتاب  این  به  کارشناسان  مثبت  نقدهای  و  خوب  فروش  متفاوت،  هوای  و  حال  خاص، 
باعث شد همزمان با انتشار آن، اصطالح گرافیک ناول بین کتابخوان ها جا بیفتد.

کتاب  راحت  خیال  با  بزرگسال  خوانندگان  شد  باعث  که  بود  این  آیزنر  کار  تأثیر  مهم ترین 
آسان تر  هم  ناشرها  کنند؛  پنهان  دیگران  از  را  خواندنش  نباشند  مجبور  و  بگیرند  دست  کمیک 
بزرگسال  کمیک  از دهه ی هشتاد میالدی  با ادامه ی این روند،  بروند.  کمیک  سراغ نشر این نوع 
کمیک  کتابخوان ها درباره ی  از تصور  که بخش مهمی  کرد. هم شرکت مارول  یادی پیدا  رونق ز
گرافیک ناول مثل  گرافیک ناول راه انداخت و هم نمونه های هنری تر  را شکل داده بود خط تولید 
کردن  گرافیک ناول برنده ی جایزه ی پولیتزر( فضا را برای همراه  ماوس  اثر  آرت اسپیگلمن  )اولین 
کارشناسان  که قرن بیست و یک از راه رسید و منتقدان و  کردند. بعد هم  مخاطبان بیشتر آماده 
تی مثل »کیفیت خوب این آثار قابل مقایسه با پیچیدگی و یکپارچگی ژانر رمان است،  با جمال
گرافیک ناول را  به عالوه به خاطر همراهی تصویرسازی با متن محدودیت های رمان را هم ندارند« 

بیشتر از قبل ستودند.
اتفاق  این  ایران  کرده، در  و قرب پیدا  ارج  گرافیک ناول آن طرف آب  به نظر می آید هر چقدر 
مجله ی  در  استریپ  کمیک  انتشار  از  است.  نیافته  دست  پویایی  و  پیوسته  مسیر  به  و  نیفتاده 
کیهان بچه ها در دهه ی چهل شمسی و انتشار ماجراهای تن تن و میلو در نشر یونیورسال تا امروز 
کمیک هایی با موضوعات ایرانی مثل داستان های شاهنامه، مضامین دفاع مقدس و... تولید  که 
کمیک و  کتاب  گرفته ولی جریان مستمری از ترجمه یا تولید  می شوند، تالش های خوبی صورت 

گرافیک ناول در ایران شکل نگرفته است.
البته جذابیت و تازگی این نوع روایت از یک سو  و عدم آشنایی مخاطبان ایرانی با این دنیای 
به این  ایرانی  کتابخوان های  نامعلوم بودن پاسخ  با وجود  تا  انگیزه ی ما شد  از سوی دیگر،  جدید 
یم. بعد از بررسی عنوان های شاخص  گونه ی خاص، به این بخش تازه از سرزمین روایت قدم بگذار
ــ که با  گرافیک ناول و کتاب کمیک بزرگساالن از دهه ی هفتاد میالدی تا امروز، نمونه های شاخصیـ 
که به مرور در مجموعه ای با  شرایط فرهنگی ما سازگار بودند ـــ از زیرگونه های مختلف انتخاب شد 

عنوان »روایت مصور« منتشر خواهند شد.
که قالب و نحوه ی نزدیک شدن  ینی خواهیم رفت  کتاب های »روایت مصور« به سراغ عناو در 
آن ها به مضمون، بتواند نمونه و راهی برای مؤلف و تصویرساز ایرانی جهت تولید روایت مصور باشد.

محمد جباری - دبیر بخش روایت مصور
زمستان1397
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 درباره ی  »گی دولیل«
 

از  گی دولیل یکی  کره ی شمالی نوشته و طراحی  پیونگ یانگ؛ سفری به 
معروف ترین سفرنامه های مصور است که معمواًل نام آن در فهرست برترین 

گرافیک ناول ها به انتخاب مؤسسات و سایت های معتبر به چشم می خورد.

گی دولیل سال ۱۹۶۶ در ِکِبک کانادا متولد شد و به همراه همسر و دو 
انیماتور  سال  ده  حدود  دولیل  می کند.  زندگی  فرانسه  جنوب  در  فرزندش 
بوده و همین باعث شده در طراحی خبره شود. او بیشتر با سفرنامه های 
از  دارند،  خاص  سیاسی  فضای  که  کشورهایی  در  زندگی  درباره ی  مصورش 
برمه و کره ی شمالی گرفته تا چین و فلسطین، شناخته می شود. با این حال 
کتاب هایش  که  را نویسنده و هنرمندی سیاسی دانست، چرا  او  نمی توان 
تا حد زیادی بر زندگی روزمره و تجربه های شخصی اش در کشورهای مقصد 
تمرکز دارند. روایت های مستند و طنزآمیزی که البته از نقد اجتماعی خالی 

نیستند و با نگاهی خاص فضای زندگی آن کشورها را به تصویر می کشند.

کشور  بی تردید هر سفرنامه صرفًا روایت یک مسافر خاص، بازتاب نگاه شخصی او به 
کلی و مطلقی  گزاره ی  که هیچ  مقصد و برخاسته از پیش زمینه ی فرهنگی مؤلف است 
کشورها را اثبات نمی کند. نشر اطراف با هدف توجه دادن به اهمیت تفاوت  درباره ی 

دیدگاه ها، سفرنامه های متعددی را با صدای راویان مختلف منتشر می کند.
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