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و  مدنـی  حقـوق  جنبـش  مصـور  و  مسـتند  روایـت   ،March اصلـی  عنـوان  بـا  پیاده هـا،  سـه گانه ی 
کتاب  کشـور اسـت.  یخی آن  مبارزات سیاه  پوسـتان آمریکا در یکی از پرالتهاب ترین دوره های تار
پیاده هـا وقایـع آن سـال ها را از زبـان جـان  لوییـس، نماینـده ی فعلـی کنگـره، مرور می کنـد که در آن 

دوره از رهبـران جنبـش سیاه پوسـتان بـود. 
کـه  خودنـگاره ی مصـور پیاده هـا  از ستایش شـده ترین کتاب هـای مصـور سـال های اخیـر اسـت 
نامـش در فهرسـت های  برتریـن روایت هـای مصـور تاریخـی مرتـب تکـرار می شـود. ایـن روایـت مصـور 
هـم بـرای وجـوه مسـتند و روایـی و هـم به  خاطر ویژگی هـای خاص در فرم تصویرسـازی اش مورد توجه 
منتقـدان جهانـی قـرار گرفتـه و جوایـز مختلفـی مانند جایزه ی کتـاب ملی آمریکا، جایـزه ی ویل آیزنر 

)جایـزه ی ویـژه ی کتاب هـای مصـور( و جایـزه ی رابـرت اف. کنـدی را از آن خـود کرده اسـت.
علیـه  نـژادی  تبعیـض  بـه  دادن  پایـان  هـدف  بـا  آمریـکا  سیاه پوسـتان  مدنـی  حقـوق  جنبـش 
گرفـت و نویسـندگان و  آمریکایی هـای سیاه پوسـت در فاصلـه ی سـال های 1954 تـا 1968 شـکل 
کردنـد امـا در »پیاده هـا« همـه ی ایـن اتفاقـات  یـادی ایـن جنبـش را ثبـت و تصویـر  مسـتندنگاران ز
تاریخی ــــ  احتمااًل چند بار شـنیده و خوانده و دیده شـده ــــ  را از نگاه کسـی می بینیم و می خوانیم 
کـه خـودش در  ماجراهـای سیاسـی علیـه تبعیـض نـژادی تأثیرگـذار بـوده و در بیشـتر اتفاقـات مهـم 
کـه بـا پایبنـدی بـه اصـل پرهیـز از  آن سـال ها نقـش داشـته اسـت. ایـن اعتـراض یـا نافرمانـی مدنـی 
خشـونت آغاز شـده بود به تصویب قانون حقوق مدنی در سـال 1964 منجر شـد. این قانون هرگونه 
کـن عمومی ممنوع  تبعیـض بـر اسـاس »نـژاد، رنـگ یـا مذهـب« را در امور اسـتخدامی یا حضور در اما

کـرد. اعـام  کـرد. اعتراض هـا تـا تصویـب قانـون حـق رأی سیاه پوسـتان در سـال 1965 ادامـه پیـدا 
کـه از نوجوانـی بـا ایـن جنبـش همـراه شـده، از درون بـه اتفاقـات آن سـال ها نـگاه  جـان لوییـس 
می کنـد و روایـت خـاص خـودش را از وقایـع دارد. لوییس در جای جای روایتش به اتفاق ها و آدم ها 
کینـگ و مالکـوم ایکـس و رؤسـای جمهـور مختلـف  نـگاه انتقـادی  دارد و اقدام هـای مارتیـن لوتـر 
یـه ای شـخصی و متفـاوت بررسـی می کنـد. او حتـی از زیـر سـؤال بـردِن تصمیم هـای  آمریـکا را از زاو
کینـگ در بعضـی از مراحـل مهـم جنبـش ابایـی نـدارد.  شـخصیتی اسـطوره ای مثـل لوتـر 
چـه ایـن انتقـادات را تاشـی بـرای مهـم جلـوه دادن خـودش فـرض کنیم، چـه آن را روایت 
یـم بـه هرحـال ایـن روایـت جدیـد می توانـد  یـخ بـه حسـاب آور شـخصی صادقانـه  ا ی از تار

مقدمه ی مترجم



گـر یـک نفـر دیگـر در جمـع خالقان پیاده هـا نبود،  زوایـای تـازه ای را از ایـن جنبـش آشـکار کنـد. امـا ا
شـاید ترکیـب ایـن روایـت و سـبک بصـری بـه تأثیرگـذاری فعلـی اش نمی رسـید و اصـًا »پیاده هـا« 
انـدرو و لوییـس  انـدرو آیدیـن،  مشـاور رسـانه ای جـان لوییس.سـال ۲۰۰8 وقتـی  متولـد نمی شـد: 
کمپیـن تبلیغاتـی انتخـاب مجـدد جـان لوییـس همـراه بودنـد، لوییـس  بـرای انـدرو  در سـفرهای 
کمیـک  کـه عاقه منـدی اش بـه جنبـش حقـوق مدنـی از خوانـدن یـک  کـرده بـود  آیدیـن تعریـف 
کـه لوییس به آن اشـاره می کرد،  شـانزده صفحـه ای در نوجوانـی شـروع شـده اسـت. کتـاب کمیکی 
کـه  کینـگ و داسـتان مونتگمـری بـود. ایـن کمیـک شـانزده صفحـه ای  کتـاب کوچـک مارتیـن لوتـر 
ماجـرای رزا پـارک و تحریـم اتوبوس هـا در مونتگمـری به  خاطر تبعیـض نژادی و اصول جنبش پرهیز 
یـع کتاب هـای کمیک  از خشـونت لوتـر کینـگ را بـه تصویـر می کشـید، بـه جریـان اصلـی تهیـه و توز
کلیسـاها  گروه هـای فعـال جنبـش حقـوق مدنـی،  در آمریـکا راه پیـدا نکـرد امـا دسـت بـه دسـت در 
کشـورهای آمریـکای التیـن و آفریقایـی  و مـدارس و سراسـر ایالت هـای جنوبـی آمریـکا و بعدهـا در 
کـه می خواسـتند بـه تبعیـض و بی عدالتـی پایـان  کسـانی شـد  پخـش شـد و الهام بخـش همـه ی 

بدهنـد؛ از جملـه جـان لوییـس نوجـوان.
کتـاب  کـه خـودش هـم یـک  کـرد  بـه لوییـس پیشـنهاد  انـدرو آیدیـن بعـد از ایـن ماجـرا بارهـا 
کمیـک مثـل همـان کتابـی که در نوجوانی شـیفته  اش بود، بنویسـد اما لوییس این پیشـنهاد را قبول 
ی بـا بـاد: خاطراتـی از یک جنبـش را درباره ی آن دوران نوشـته  نمی کـرد. سـال 1998 کتـاب پیـاده رو
کندی شـده بود و در فهرسـت بهترین های سـال نیویورک تایمز  که برنده ی جایزه ی رابرت اف.  بود 
یـک قـرار گرفتـه بـود و تصمیـم نداشـت کتاب دیگـری در این باره بنویسـد.  و پنجـاه کتـاب برتـر نیوزو
کتـاب روایـت  کـه  گرفتـن از او، پذیرفـت  کمـک   ولـی سـرانجام بـا اصـرار آیدیـن، لوییـس بـا شـرط 

مصـوری از جنبـش بنویسـد.
خودنـگاره ی مصـور پیاده هـا نمونـه ی شـاخصی از سـه ژانـر کمیک در دهه ی دوم قرن بیسـت و یکم 

اسـت: کمیـک غیرداسـتانی1، کمیک خودنـگاره۲ و گرافیک ناول3.

ــرای روایــت  کمیــک ب کمیــک اســت. چنیــن اســتفاده ای از  ــا اســتفاده از   non-fiction comics .1: روایــت غیرداســتانی ب
ــوده اســت. کمیــک معمــول ب وقایــع تاریخــی از همــان اولیــن ســال های پیدایــش 

کمیــک  روایــت می شــوند. اولیــن نمونــه ی ایــن  کــه در قالــب  autobiographic comics .2: خودزندگینامه  هایــی هســتند 
گونــه در دهــه ی 188۰ منتشــر شــد و تــا امــروز نمونه هــای متعــدد آن منتشــر شــده اســت.

کــه مضمونــی عمیق تــر و تصویرســازی پیچیده تــری نســبت بــه شــکل های  graphic novel .3: داســتان بلنــد و تصویــری 
گرافیک نــاول در دهــه ی هفتــاد در قالــب داســتان متولــد شــد امــا بــه داســتان محــدود نشــد.  دیگــر روایــت تصویــری دارد. 
گرافیک نــاول متولــد شــدند.  گزارش هــای مطبوعاتــی هــم در قالــب  روایت هــای تاریخــی، خودزندگینامه هــا، ســفرنامه ها و 

یــخ از اولیــن روزهــا بــه یکــی از موضوع هــای محبــوب نویســندگان و طراحــان گرافیک نــاول  تبدیــل شــد. به ویــژه روایــت تار
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در  و  واقع گرایانـه  سـفید  و  سـیاه  تصاویـر  پیاده هـا  کتـاب  بصـری  ویژگی هـای  مهم تریـن  از 
کـه بـرای مخاطبـان آشـنا بـه تصویرسـازی های اغراق آمیـز  عیـن حـال متفـاوت نیـت پـاول اسـت 
کمیک هـای مـارول و دی سـی، تـازه و متفـاوت اسـت. تصاویـری بـا سایه روشـن ها و سـبک بصـری 
یـخ آمریـکا را بـه خوبـی  کـه حال و هـوای پرتبعیـض و تنـش آن سـال های پرالتهـاب در تار خـاص 
منتقـل می کنـد. بـه   طـور خـاص صحنه هـای زد  و  خـورد، اعتراض هـا و راهپیمایی ها طـوری تصویر 
کـه  کاغـذ اسـت. نیـت پـاول  ی  کـه مخاطـب فرامـوش می کنـد نظاره گـر تصاویـر دو بعـدی رو شـده 
کوچک تریـن  از  آمریکاسـت،  سـال های  ایـن  گرافیک نـاوِل  طراحـان  شناخته شـده ترین  از  یکـی 
کـرده  را بازسـازی  یخـی  بـا چنـان دقتـی صحنه هـای تار جزئیـات مسـتند در تصاویـر نگذشـته و 
پـاول  تماشـا می کنیـم.  را  روزهـا  آن  از  فیلـم  مسـتندی  نظـر می آیـد   بـه  کتـاب  وقـت خوانـدن  کـه 
کـه قـرار بـود بکشـد، تصویـر مرجعـی طراحـی می کـرد. به جـای  کـدام از شـخصیت هایی  بـرای هـر 
گذشـت زمـان را در تصاویـر و حال و هـوای  کـه حـس مردگـی و  یخـی  ـــ  شبیه سـازی عکس هـای تار
کـه بـا تکیـه بـر شـکل جمجمـه ی هـر شـخصیت طراحـی شـده  ــ ایـن تصاویـر را  یـاد می کـردـ  کتـاب ز
بودند مبنای تصویرسـازی های بعدی آن شـخصیت و سـاختار بدن و اسـکلتش قرار داد و به این 
کرد بـا اسـتفاده از کتاب های  گرفتنـد. پـاول همچنین سـعی  کتـاب  جـان  ترتیـب شـخصیت های 
و همچنیـن تحقیق هـای حاشـیه ای دیگـر  و 196۰  و تصویرسـازی های دهـه 195۰  سـبک زندگی 

کنـد. شـکل ظاهـری مکان هـا، لباس هـا، خودروهـا و ... را مسـتند و دقیـق طراحـی 
همـه ی ایـن ویژگی هـا باعـث شـد منتقـدان دربـاره ی سـبک بصـری خـاص پیاده هـا بگوینـد 
یـخ را بـا جزئیـات شـخصی و مهـم  گسـتره ی حماسـی تار کتـاب پیاده هـا  »طراحی هـای پـاول در 
بـه نظـر  تـازه  کامـًا  کـه  ی زنـده می کنـد  ی ترکیـب می کنـد و داسـتان لوییـس را طـور خاطره پـرداز

کـرده اسـت.« یـخ و ادبیـات مصـور خلـق  می رسـد. پیاده هـا اثـر مهمـی را بـا ترکیـب تار

کـه جـان لوییـِس جـوان بـه همـراه  کتـاب پیاده هـا از 7 مـارچ 1965 شـروع می  شـود؛ زمانـی  ماجـرای 
کـرده   اسـت؛ راهپیمایی ای  دیگـر فعـاالن حقـوق مدنـی در راهپیمایـی سـلما به مونتگمری شـرکت 
و  روبـه  رو می  شـوند  ایالتـی  پلیس هـای  بـا  آن هـا  معـروف شـد.  »یکشـنبه ی خونیـن«  بـه  بعدهـا  کـه 
گـوش  کنـده شـوند. وقتـی بـه حـرف پلیـس  پلیـس از شـرکت کنندگان در راهپیمایـی می  خواهـد پرا

ــن  ــتاد مهم تری ــه ی هش ــزر( در ده ــزه ی پولیت ــده ی جای ــاول برن گرافیک ن ــن  ــپیگلمن )اولی ــر آرت اس ــاوس اث ــار م  انتش
یخــی و خودنــگاره در دهــه  ی نــود بــا آثــاری مثــل فلســطین  گرافیک نــاول تار گونــه ی  گونــه گذاشــت.  تأثیــر را در توســعه ی ایــن 
گــی دولیــل مســیر پیشــرفت و  کو بــه اوج رســید و در قــرن بیســت و یکــم بــا آثــاری مثــل  ســفرنامه های مصــور  جــو ســا

شکوفایی اش را ادامه داد.
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گاز اشـک  آور بـه سمت  شـان شـلیک  کتک شـان می  زننـد و  نمی دهنـد، پلیس  هـا حملـه می  کننـد، 
کـه جـان لوییـس بـه عنـوان  می  کنند.ادامـه ی داسـتان را از ۲۰ ژانویـه ۲۰۰9 دنبـال می کنیـم؛ زمانـی 
ک اوباما آماده می  شـود. او در دفترش  نماینـده ی کنگـره بـرای حضـور در اولیـن مراسـم تحلیـف بـارا
یخ   شـان چیزهایـی یـاد  کـه می  خواهنـد دربـاره ی تار میزبـان زنـی از آتانتـا و دو پسـر جوانـش اسـت 
کـه پسـر جوانـی بـود و از مـرغ  بگیرنـد. لوییـس هـم داسـتان زندگـی  اش را بـه آن هـا می  گویـد؛ از زمانـی 
کـه آرام آرام درگیـر جنبـش  کشـاورزی پـدرش نگهـداری می  کـرد تـا زمانـی  و خروس  هـا و زمین  هـای 

حقـوق مدنـی سیاه پوسـتان آمریـکا شـد.
 

گـروه سـه نفره ی لوییـس، آیدیـن و پـاول، پیاده هـا بـه اثری نمونـه در روایت  بـا ترکیـب انگیـزه  و انـرژی 
یخ پرفرازونشـیب   کـه می تواند الگویی بـرای چگونگی زنده کردن تار یـخ تبدیـل شـد. اثری  مصـور تار
تاش هـای  کشـورمان  در  تحمیلـی  جنـگ  و  انقـاب  از  پـس  سـال های  در  باشـد.  کشـوری  هـر 
یخـی شـده اسـت. به خصـوص بـرای روایـت روزهـای  یـادی بـرای روایـت اتفاقـات تار کنـده ی ز پرا
یـم ترجمه ی ایـن اثر به  یـاد تولیـد شـده اند. امیدوار جنـگ هشـت سـاله، چندیـن نمونـه  بـا زحمـت ز
کمیک هـای  کنـد و روزی شـاهد نمونه هـای تأثیرگـذار  کمـک  یخ نگارانـه  کمیـک تار ارتقـای سـطح 
و  سـخت  برهه هـای  شـویم  موفـق  و  باشـیم  فارسـی  زبـان  بـه  زندگینامـه  و  خودنـگاره  و  یخـی  تار

کنیـم. گذشـته ایم در قالـب تصاویـر روایـت  کـه از آن  دراماتیکـی را 
محمد جباری
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ستایش های منتقدان

کـه  همان طـور  می دهـد،  آموزشـی  ارزش  پیاده هـا  بـه  جنبـش  ایـن  شـجاعانه ی  »فعالیت هـای 
تایمـز نیویـورک  می دهـد.«  تأثیرگـذاری  قـدرت  لوییـس  پرحـرارت  روایـت  بـه  پـاول  طراحی هـای 

که به شکل فوق العاده ای روایت شده.« پابلیشرز ویکلی یخی  »داستان تار
»خواندنش ضروری اسـت... پیاده ها موفقیت تأثیرگذار و مهمی اسـت... داسـتان یک ابرقهرمان 

واقعـی.« یو اس ای تو دی
»جنبـش حقـوق مدنـی مثـل خاطـره ای دور بـه نظـر  می رسـد... جـان لوییـس خاطـرات مـا را بـه 

تریبـون گو  شـیکا می کنـد.«  تـازه  دراماتیـک  سـبکی 
بـه شـکل  کـه  بـه تصویـر در آورده اسـت  »پـاول خطـر و تنـش را در نماهـای سـینمایی درخشـانی 

بوک لیسـت می کنـد.«  کامـل  را  لوییـس  قدرتمنـد  داسـتان  دراماتیکـی 
کنـد،  عاقه منـد  مهمـی  موضـوع  بـه  را  جـوان  خواننـدگان  می خواهـد  نـاول  گرافیـک  یـک  »وقتـی 
معمـواًل خیلـی نچسـب بـه نظـر می رسـد. اما  قصه در مـورد پیاده ها ی پرانرژی بـا تصاویر و کلمات 

گلـوب قدرتمنـدش فـرق می کنـد.« بوسـتون 
بنیادیـن  شـخصی  جزئیـات  بـا  را  یـخ  تار حماسـی  گسـتره ی  پیاده هـا  در  پـاول  »طراحی هـای 
کامـًا جدیـد بـه نظـر  کـه  خاطره پـردازی ترکیـب می کنـد و داسـتان لوییـس را طـوری زنـده می کنـد 
یـخ و ادبیـات مصـور سـر و شـکل می دهـد.« مجلـه ی  می رسـد. پیاده هـا  اثـر مهمـی را در ترکیـب تار

اسـلیت اینترنتـی 
که داسـتان جان لوییس نسـل های  کمیک  حیرت زده شـدم و خوشـحالم از این  من از قدرت این 

کـرد و الهام بخش شـان خواهد بود.« رینا تلگمایر )کارتونیسـت( گاه خواهـد  بعـدی خواننـدگان را آ
»داسـتان میخکوب کننده ای از زندگی خارق العاده  ی لوییس... به شـکل قدرتمندی نشـان می دهد 

که چقدر ثبات  قدم برای رسـیدن به تغییرات اجتماعی الزم اسـت.«مجله ی اوپرا  
کـه تصویـر پرشـوری از دوران جنبش حقوق  »یـک خاطـره ی مصـوِر به کمـال رسـیده ی حیرت انگیـز 

مدنـی پدیـد آورده اسـت...« ان  پی آر
کـه هم سـرگرم می کند و هم  »پیاده هـا تصویـری تکان دهنـده از شـخصیتی نمادیـن نشـان می دهـد 
یخـی مهمـی مثـل مـاوس  کنـار خاطره پردازی هـای مصـور تار کـه در  می آموزانـد، و شایسـته اسـت 

قـرار  بگیـرد.« اینترتیمنـت ویکلی
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