
בְּכָל  בַּיִת.  בְּכָל  יוִֹמי  עִתוֹן  ָהיָה  ִאינְֶטְרנֶט  וּבְלִי  ֵטלֵוִיזְיָה 
ְקַהל  עַל  ׁשוֹנִים  עִתוֹנִים  בֵּינֵיֶהם   ּ ִהְתָחרו גְדוֹלָה  עִיר 
יוִֹמי  הוּמוִֹריְסִטי  ָמדוֹר  ִהְתּפְַרֵסם  עִתוֹן  בְּכָל  ַהקוְֹרִאים. 
עִם בְִּדיחוֹת ְמצֻיָרוֹת וְּרצוּעוֹת קוִֹמיְקס בְַּמָטָרה לְׁשַעֲׁשֵעַ 
ָהִראׁשוֹנוֹת,  ַהקוִֹמיְקס  ִסְדרוֹת   ּ נוֹלְדו כָּךְ  ַהקוְֹרִאים.  ֶאת 
ּ בְּצֶֶמד ַהִמלִים "ֶהְמׁשֵךְ יָבוֹא".  ּ ִמֵדי יוֹם וְִהְסַתיְמו ׁשֶּפְֻרסְמו
ְמׁשִיכָה  כַֹּח  יֵׁש  ׁשֶלַקוִֹמיְקִסים  ֵהבִינוּ  ָהעִתוֹנִים  עוְֹרכֵי 
ַהְסָדרוֹת  רֹב  עִתוֹנָם.  ְתפוּצַת  ֶאת  לְַהגְִדיל  ַהְמֻסגָל  גָדוֹל 
בְַּאנְגְלִית  "קוִֹמיְקס"  ַהׁשֵם  ְמקוֹר  וְזֶה  ַמצְִחיקוֹת,  ָהיוּ 
קוְֹרִאים  ָהיוּ  ַההוִֹרים  בַּיִת  בְּכָל  ַמצְִחיק(.  ּפֵרוּׁשוֹ  )קוִֹמי 
כַּלְכָּלָה,  ְסּפוְֹרט,  כְּמוֹ  ֲאֵחִרים  וְּמדוִֹרים  ַהֲחָדׁשוֹת  ֶאת 
ְמדוֵֹרי  ֶאת  קוְֹרִאים  ָהיוּ  וְַהיְלִָדים  ְרכִילוּת,  ַתְרבּוּת, 

ֵאיךְ ִהְתּפֵַתַח ַהקוִֹמיְקס ִמָסִביב ָלעוָֹלם? 
ָקה, ְמַאיֵר וְיוֹצֵר קוִֹמיְקס, ַעל  ל ִקיׁשְ ִמיׁשֵ
ְרֵאִלי וְצְָרָפִתי־ּבְֶלִגי ְׂ קוִֹמיְקס ָאֵמִריָקִאי, יִש
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וֹלַם ַהקוִֹמיְקס עוֵֹמד עַל ׁשְלוֹׁשָה ָקְדקוִֹדים 
עִָקִריִים: ַהקוִֹמיְקס ָהָאֵמִריָקִאי, ַהקוִֹמיְקס 
ׁשָלוֹׁש  ַהצְָרפִָתי־בֶּלְגִי.  וְַהקוִֹמיְקס  ַהיַּפָנִי 
ָמסוֹרוֹת  ׁשָלוֹׁש  ׁשוֹנוֹת,  ָׂפוֹת  ש ׁשָלוֹׁש  ׁשוֹנוֹת,  ַתְרבּוּיוֹת 
בִּטוּי  כֻּלָן  ֵהן  ָרָחב:  ְמׁשָֻתף  ְמכַנֶה  עִם  ׁשוֹנוֹת  גְָרפִיוֹת 
לַצֶֹרךְ ַהָטבוּעַ בִּבְנֵי ָאָדם לְַסּפֵר ִסּפוִּרים בְִּתמוּנוֹת. יָעִידוּ 

עַל כָּךְ צִיוֵּרי ַהְמעָרוֹת ׁשֶל ָהָאָדם ַהַקְדמוֹן.

קֹוִמיְקס ָאֵמִריָקִאי 
ִהְתּפֵַתַח  ַהנוֹכְִחית  בְַּמְתכֻּנְתוֹ  ָהָאֵמִריָקִאי  ַהקוִֹמיְקס 
ַהֻמְדּפֶֶסת,  בָּעִתוֹנוּת  נוֹלַד  הוּא  ַה־19.  ַהֵמָאה  בְֶּאְמצַע 
בְּלִי  בְּעוֹלָם  ַהיְִחיִדי.  ַהִתְקׁשֶֹרת  ֶאְמצָעִי  ָאז  ׁשֶָהיְָתה 

|     23    

ָאָסף ֲחֻנָּכה. 
ִמּתֹוְך ָהֵרָאִליְסט, 
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ַהקוִֹמיְקס. עִתוֹנֵי סוֹף ַהׁשָבוּעַ כָּלְלוּ ְמדוֹר קוִֹמיְקס ְמיָֻחד, 
ֻמְרָחב וְצִבְעוֹנִי.

ּ גִבּוֵֹרי־ָהעַל  בְּסוֹף ׁשְנוֹת ַה־30 ׁשֶל ַהֵמָאה ַהקוֶֹדֶמת נוֹצְרו
ּ בְֶּטֶמן  וְַאֲחָריו ִהגִיעו ָהיָה סוּּפְֶרֶמן  ָהִראׁשוֹנִים. ָהִראׁשוֹן 
ּ לְתוֹךְ ַתְרבּוּת  ּ אוֹ עָפו וּסְּפַיְֶדְרֶמן, וֵּמָאז ַרבִּים ֲאֵחִרים ֵהגִיחו
בִּסְפִָרים,  לֹא  וְגַם  בְּעִתוֹנִים   ּ הוֹפִיעו לֹא  ֵהם  ַהקוִֹמיְקס. 
ּ לָאוֹר ּפַעַם בְּחֶֹדׁש בְּכָל  אֶלָא בְּחוֹבְרוֹת צִבְעוֹנִיוֹת ׁשֶיָצְאו
ַהבְִּרית  בְַּאְרצוֹת  וְַהנְעִָרים  ַהנְעָרוֹת  רֹב  ַהיַבֶּׁשֶת.  ַרֲחבֵי 
ּ עֲלֵיֶהם. עַד ַהיוֹם ְמכַכְּבִים גִבּוֵֹרי־ָהעַל ֵמאוָֹתן ׁשָנִים  גְָדלו
קוִֹמיְקס  בְּחוֹבְרוֹת  וְָהעוֹלִָמית  ָהָאֵמִריָקִאית  בַַּתְרבּוּת 

וּבְִסָרִטים ׁשֶַמְמׁשִיכִים לַעֲקֹב ַאַחר עֲלִילוֵֹתיֶהם.
ַהְמכֻנִים  ּ לִָראׁשוֹנָה קוֹמִיְקסִים  ׁשְנוֹת ַה־60 הוֹפִיעו בְּסוֹף 
עֲלִילוֹת  עִם  בּוֹגֵר  קוְֹראִים  לְִקהַל   ּ ׁשֶּפָנו "ַמחְַתְרִתיִים", 
ַהְתקוּפָה ַהסוֹעֶֶרת: ְמחָָאה  ּ ֶאת רוּחַ  ׁשֶׁשְִקפו וְסִגְנוֹן גְָרפִי 
ַהִמְמסָד,  נֶגֶד  ַהְתָרסָה  הַַקּפִיטָלִיזְם,  וְנֶגֶד  ִמלְחָמוֹת  נֶגֶד 

טִינְטִין, ַאסְטִֵריְקס וְאוֹבֵּלִיְקס, ַהַדְרָדסִים, גַסְטוֹן, לָאקִי לוּק 
בִּזְַמנִי  ְמצַיֵר אוָֹתם  וְָהיִיִתי  ִמטִָתי  יַד  ּ עַל  ׁשָכְבו ֵהם  וְעוֹד. 
ַהּפָנוּי. ַהגִבּוִֹרים הָאֵלֶה ַמְמׁשִיכִים לִחְיוֹת ַתחַת יְֵדיֶהם ׁשֶל 
שָׂפוֹת  ְׂרוֹת  לְעֶש ַהְמֻתְרגִָמים  וְסִפְֵריֶהם  צְעִיִרים,  יוֹצְִרים 

ַמְמׁשִיכִים לְַרגֵׁש יְלִָדים בְּכָל הָעוֹלָם.
ִטינְִטין, ׁשֶנוֹצַר בְּ־1929 עַל יְֵדי ֶאְרגֶ'ה, הוּא עִתוֹנַאי רוֵֹדף 
צֶֶדק ׁשֶנְִקלָע עִם כַּלְבּוֹ ַהנֱֶאָמן ׁשַלְגִי לְַהְרּפְַתָקאוֹת עוֹצְרוֹת 
נְׁשִיָמה בְּכָל ָהעוֹלָם וְגוֹבֵר עַל ָהרֹעַ וְעַל ָהָרעִים, וְַהכֹּל ְמצֻיָר 
וְּמֻדיָק עִם ְתשׂוֶּמת לֵב ַרבָּה לַּפְָרִטים ַהְקַטנִים  בְַּקו עִָדין 
עַל  בְּ־1959   ּ ׁשֶנוֹצְרו אוֹבֵּלִיְקס,  וֲַחבֵרוֹ  ַאְסֵטִריְקס  בְּיוֵֹתר. 
ׁשֶל  ֲאבוֵֹתיֶהם  גָאלִים,  ֵהם  וְאוֶּדְרזוֹ,  גוֹסִינִי  ַהצֶֶמד  יְֵדי 
ָהעָם ַהצְָרפִָתי, ַהַחיִים בְּצְָרפַת ַהכְּבוּׁשָה בִּיֵדי ָהרוָֹמִאים 
לְכִבּוּׁש  לְִהְתנַגֵד  ַמצְלִיִחים  וְֵהם  ֵקיָסר,  יוּלְיוּס  בְַּהנְָהגַת 
ַהכְּפָר ׁשֶלֶָהם בִּזְכוּת ׁשִקוּי ּפֶלֶא ׁשֶנוֵֹתן לֶָהם כּוֹחוֹת־עַל. 

ַהכֹּל ְמצֻיָר בְּהוּמוֹר וּבְסִגְנוֹן ָקִריָקטוִּרי.

ּ נוֹעָזִים,  כְּמִיָהה לְעוֹלָם ׁשֶל ַאֲהבָה וְחֹפֶׁש. הַקוִֹמיְקסִים ָהיו
לֹא חִנוּכִיִים בַּעֲלִיל, בִָּקְרִתיִים וְלִפְעִָמים בּוֹטִים ְמאֹד.

בִּׁשְנוֹת ַה־80 ֵהֵחל לְִהְתּפֵַתַח קוִֹמיְקס עַצְָמִאי ִמסוּג ָחָדׁש, 
ׁשֶָהיָה ְמבָֻסס עַל סִּפוִּרים ִאיׁשִיִים, ׁשוֹנִים ְמאֹד ֵמַהַתבְנִית 
לַסוּגָה  טוֹב.  וְסוֹף  ִחיוּבִי  גִבּוֹר  עִם  סִּפוִּרים  ׁשֶל  ַהֻמכֶֶּרת 

ַהֲחָדׁשָה ַהזוֹ ֻהְמצָא ַהֻמנָח "קוִֹמיְקס אַלְֶטְרנִָטיבִי".
כָּל סוּגֵי ַהקוִֹמיְקסִים ָהאֵלֶה ַמְמׁשִיכִים לְִהְתַקיֵם בְַּמְקבִּיל 
ַהְקָהלִים  לְכָל  ַהגִילִים,  לְכָל  ֳחָמִרים  ׁשֶיֵׁש  כָּךְ  ַהיוֹם,  גַם 
ַהּפוֹּפוּלִָריִים  ַהגִבּוִֹרים   ,ּ ׁשִֶהזְכְַּרנו כְּפִי  ַהְטעִָמים.  וּלְכָל 
ּ ֶאת  וְכָבְׁשו וְָהָאנִיַמצְיָה  ִׂיַת ַהקוֹלְנוֹעַ  יְֵדי ַתעֲש ּ עַל  ֻאְמצו

ָהעוֹלָם כֻּלוֹ.

ְלִגי  קֹוִמיְקס ָצְרָפִתי־בֶּ
ְמִדינוֹת  ׁשְֵתי  ַהבֶּלְגִי,  וְלַקוִֹמיְקס  ַהצְָרפִָתי  לַקוִֹמיְקס 
נוֹלַד  כָּךְ  זֵֶהה.  ֵדי  וְאֹפִי  ַמְקבִּילָה  ִהיְסטוְֹריָה  ׁשְכֵנוֹת, 
ׁשֶגַָדל בְּבֶּלְגִיָה עַד  ַהֻמנָח "קוִֹמיְקס צְָרפִָתי־בֶּלְגִי". כְִּמי 
ִמבִּפְנִים,  תוֹלְדוָֹתיו  ֶאת  לָכֶם  לְַסּפֵר  יָכוֹל  ֲאנִי   ,20 גִיל 
ָקָראִתי  ָתִמיד  לְקוִֹמיְקס.  ְמׁשֻגָע  כְּיֶלֶד  גַָדלְִתי  ּפָׁשוּט  כִּי 
ָרצִיִתי  וְָתִמיד  ַהזֶה.  ַהיוֹם  עֶצֶם  עַד  א'  ִמכִָּתה  קוִֹמיְקס, 
ִראׁשוֹנִים  עַמוִּדים  ּפְִרַסְמִתי  וְָאכֵן  קוִֹמיְקס,  לִיצֹר 

כְּׁשֶָהיִיִתי בֲַּחִטיבַת ַהבֵּינַיִם.
ּ ַהקוִֹמיְקסִים לִילִָדים וְלִבְנֵי נֹעַר. ֵהם  בְּצְָרפַת וּבְבֶּלְגִיָה ּפָנו
ּ בָּעִתוֹנִים אֶלָא בִּׁשְבוּעוֹנִים ׁשֶיָכֹלְִתי לְִרכֹּׁש בְִּדֵמי  לֹא ּפְֻרסְמו
ּ ַהְרּפְַתָקאוֹת ְמלֵאוֹת  ּ לִי הוַֹרי. ַהסִּפוִּרים ָהיו ַהכִּיס ׁשֶנְָתנו
סִּפוִּרים  צֶֶדק,  רוְֹדפֵי  חִיוּבִיִים  גִבּוִֹרים  עִם  ַתְהּפוּכוֹת, 
ָהיוּ  כְּיֶלֶד, חֲבֵַרי  ְמלֵאֵי הוּמוֹר.  וְלָרֹב  ְמסִָרים חִנוּכִיִים  עִם 

ַהְמבֻגִָרים לֹא ָתִמיד ָראוּ ֶאת ַהקוִֹמיְקִסים בְּעַיִן יָפָה. ֵהם 
ֶאת  ׁשֶהוֹפֶכֶת  נְחוָּתה,  ִספְרוּת  ׁשֶל  ָתוִית  לֶָהם  ִהְדבִּיקוּ 
ַהיְלִָדים לְעִלְגִים עִם אוֹצַר ִמלִים ַדל וּמוֹנַעַת ֵמֶהם לָגֶׁשֶת 
לִַספְרוּת ָהֵאיכוִּתית. עַד כְֵּדי כָּךְ ׁשֶכְּׁשֶָהיִיִתי בַּיְסוִֹדי ָהיָה 
תוֹפְִסים  ָהיוּ  ִאם  ַהֵספֶר.  לְבֵית  קוִֹמיְקס  לְָהבִיא  ָאסוּר 
ַתלְִמיד עִם קוִֹמיְקס, הוּא ָהיָה נֶעֱנָׁש וְַהֵספֶר ָהיָה ֻמְחָרם 
הוּא  ׁשֶַהֶהפֶךְ  ְמבִינִים  ֲאנְַחנוּ  ַהיוֹם  ַהׁשָנָה.  סוֹף  עַד 
ַהנָכוֹן. קוִֹמיְקס יָכוֹל לְׁשֵַמׁש ָמבוֹא לְַקִריָאה וְהוּא ְמֻסגָל 
ָׂפָה יְִדידוִּתית, כּוֹלֵל ִסּפוִּרים  לְַהנְגִיׁש ְתכָנִים ֻמְרכָּבִים בְּש
ֵאקוֹלוֹגִיוֹת,  ּפוֹלִיִטיוֹת,  ֶחבְָרִתיוֹת,  סוּגְיוֹת  ִהיְסטוִֹריִים, 

הוָּמנִיָטִריוֹת וֲַאֵחרוֹת.
בּוֹגֵר  לְָקָהל  לִפְנוֹת   ּ ֵהֵחלו יוֹצְִרים  ַה־80  ׁשְנוֹת  בְֶּאְמצַע 
ׁשֶָהיָה זָקוּק לְ"קוִֹמיְקס לְִמְתַקְדִמים". ַהקוִֹמיְקסִים ׁשֶיָצְרוּ 

Shutterstock :ִּגּבֹוֵרי־עַל ִמְסַּתְּכִלים עַל ִּגּבֹוֵרי־עַל. ִצלּום

Shutterstock :ִטיְנִטין, ִעתֹונַאי רֹוֵדף ֶצֶדק. ִצלּום

ִמיֵׁשל ִקיְׁשָקה, ִמתֹוְך ָפָלאֶפל עַם ָחִריף, 2019
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ַהִספְרוִּתיוֹת  ָהֵאיכוּיוֹת  ִּגְלַל  ב גְָרפִיִים",  "רוָֹמנִים  כֻּנוּ 
ׁשֶבְֶּמׁשֶךְ  ַהקוִֹמיְקס,  ׁשֶל  ַקְרנוֹ  ֶאת  ֶהעֱלָה  זֶה  ׁשֶלֶָהם. 
עֲשׂוִֹרים ֲאֻרכִּים נֶחְׁשַב לְבִדוּר ַקל לֲַהמוֹנִים. ָהרוָֹמן ַהגְָרפִי 
ָמׁשַךְ אֵלָיו יוֹצְרוֹת ַרבּוֹת, וְַהְתחוּם, ׁשֶָהיָה כְִּמעַט בִּלְעִָדית 
ְתחוּם ׁשֶל גְבִָרים, מוֹנֶה כַּיוֹם יוֹצְרוֹת חֲׁשוּבוֹת וּמוֹבִילוֹת.

פְֶסִטיבַל ַהקוִֹמיְקס ֶהָחׁשוּב בְּיוֵֹתר בָּעוֹלָם ִמְתַקיֵם בְּצְָרפַת 
וּבֶָהם  ְמבְַקִרים  ֶאלֶף   300 ַאנְגוּלֵם.  בָּעִיר  ׁשָנָה,   45 זֶה 
יוֹצְִרים ִמכָּל ָהעוֹלָם נִפְגָׁשִים בּוֹ, ִמׁשְַתְתפִים בְַּהְרצָאוֹת 
ְׂרוֹת ַתעֲרוּכוֹת. כָּל ׁשָנָה  ִׂיַח וִּמְסתוֹבְבִים בֵּין עֶש וּבְַרבֵּי־ש
כָּל  ׁשוֹנִים.  כּוָֹתִרים  כַּ־5,500  בְּצְָרפִָתית  לָאוֹר  יוֹצְִאים 
קוִֹמיְקס ְמעַנְיֵן ׁשֶיוֹצֵא לָאוֹר בָּעוֹלָם ְמֻתְרגָם לְצְָרפִָתית, 
לְֵחלֶק  נֶֶהפְכָה  ַהקוִֹמיְקס  ׁשֶָאָמנוּת  כָּךְ  עַל  ׁשֵֶמעִיד  ָדבָר 

בִּלְִתי נִפְָרד ֵמַהַתְרבּוּת.

ְרֵאִלי קֹוִמיְקס ִישְׂ
ׁשְֵתי  לַָדעַת  ַחיָב  ְְׂרֵאלִי  ַהיִש בַּקוִֹמיְקס  ׁשִֶמְתעַנְיֵן  ִמי 
קוִֹמיְקס, עוֹד  ָהיָה  ָתִמיד  ֵראׁשִית,  ִהיְסטוִֹריוֹת.  עֻבְדוֹת 
לִפְנֵי קוּם ַהְמִדינָה. ׁשֵנִית, קוִֹמיְקִסים ִהְתּפְַרְסמוּ לְאֶֹרךְ 
עִתוֹן  לְכָל  בָּעִתוֹנוּת.  ׁשוּלִית  כְּתוֹפָעָה  ֲאבָל  ַהׁשָנִים  כָּל 
יוִֹמי ָהיָה ּפַעַם מוָּסף ׁשְבוּעִי לִילִָדים, ׁשֶעַמוּדוֹ ָהַאֲחרוֹן 
ַהְמִדינָה  עַל  גְבוָּרה  ִסּפוֵּרי  בְּעִָקר   – לְקוִֹמיְקס  ֻהְקַדׁש 
ׁשֶבֶַּדֶרךְ אוֹ עַל ַהְמִדינָה ַהצְעִיָרה – וִּמכֵּיוָן ׁשֶעַד ׁשְנוֹת 
ְׂפוּ  ַה־70 לֹא ָהיְָתה ֵטלֵוִיזְיָה בַּבִָּתים, יְלִָדים ַרבִּים נְֶחש
ְמִדינַת  ׁשֶָהיְָתה  ְָׂרֵאל,  יִש  .ּ ׁשֶָהיו ַהקוִֹמיְקִסים  לְִמעַט 
עֲלִיָה, ִקבְּלָה עוֹלִים ִמִמזְַרח ֵאירוֹּפָה, בְּעִָקר ֵמרוְּסיָה, 
ּפוֹלִין, הוּנְגְַריָה, רוַֹמנְיָה וְגְֶרַמנְיָה, ִמְמִדינוֹת עֲָרב כְּמוֹ 

ּפוְֹרִחים  לִילִָדים  קוִֹמיְקס  חוּגֵי  נוָֹספִים.  ֵספֶר  לְבֵָתי  גַם 
הוֹצָאוֹת  ֶהעִָרים.  בְּכָל  בְַּמְתנָ"ִסים  גֶׁשֶם  ַאַחר  כְּפְִטִריוֹת 
קוִֹמיְקִסים  וְיוֵֹתר  יוֵֹתר  לְַתְרגֵם  ֵהֵחלוּ  ְמקוִֹמיוֹת  לָאוֹר 
ַהִספְִריוֹת  ַמְדפֵי  עַל  עוְֹמִדים  קוִֹמיְקס  ִספְֵרי  לְעִבְִרית, 

ַהצִבּוִּריוֹת וּבְבֵָתי ַהֵספֶר.
ַהַתְרבּוּת  לֵב  ֶאל  ַדְרכּוֹ  ֶאת  ּפִלֵס  ׁשֶַהקוִֹמיְקס  ָספֵק  ֵאין 
ְְׂרֵאלִית. גַם בִַּמגְזָר ַהֲחֵרִדי ֶאפְׁשָר לְִמצֹא קוִֹמיְקִסים  ַהיִש
כַֹּח  ֶאת  ׁשֵֶהבִינוּ  ַרבָּנִים  בְַּהׁשְגַָחת  לִילִָדים  ִחנוּכִיִים 

ַהְמׁשִיכָה ׁשֶל ָהָאָמנוּת ַהזוֹ בְֶּקֶרב יְלִָדים.
בְּעוֹלֵָמנוּ ַהגְלוֹבָּלִי קוִֹמיְקִסים יְכוֹלִים לְַהגִיעַ לְכָל ָמקוֹם 
זִילַנְד  עַל ּפְנֵי כַּדוּר ָהָאֶרץ בִּלְִחיצַת כַּפְתוֹר. קוֵֹרא ִמנְיוּ 
ְְׂרֵאלִי, קוֵֹרא ִמּפָָטגוֹנְיָה יָכוֹל  ֵׂף לְקוִֹמיְקס יִש יָכוֹל לְֵהָחש
לְַתְרבּוּת  וּלְִהּפַָתח  לְִהְתעְַדכֵּן  ַקל  יַּפָנִית.  ִמַמנְגָה  לֵָהנוֹת 

קוִֹמיְקס ַאֶחֶרת, ָמה ׁשֶהוֹפֵךְ ֶאת ַהְמקוִֹמי לְאוּנִיבְֶרָסלִי.

ִני   קֹוִמיְקס יַּפָ
ִרימוֹ ִרינַת ּפְ

ֲאבָל  כְּלָלִי,  בְּאֹפֶן  קוִֹמיְקס  ִהיא  בְּיַּפָנִית  "ַמנְגָה"  ַהִמלָה 
קוִֹמיְקס  לְצִיוּן  בָּה  לְִהׁשְַתֵמׁש  ְמֻקבָּל  ָהעוֹלָם  בְַּרֲחבֵי 
יַּפָנִי. ַתְרבּוּת ַהַמנְגָה ַהיַּפָנִית עִַתיָקה, עֲׁשִיָרה וְּמפַֻתַחת 
ַהיַּפָנִית  נְעוּצִים בָָּאָמנוּת  ׁשָָרׁשֶיָה  ִקנְָאה.  בְּאֹפֶן ְמעוֵֹרר 
"ַמנְגָה",  ַהִמלָה  ֶאת  ַה־12.  ַהֵמָאה  ִמן  כְּבָר  ַהָמָסְרִתית 
ָהָאָמן  ָטבַע  ְמגֶֻחכֶת",  "ְתמוּנָה  הוּא  ַהִמלוּלִי  ׁשֶּפֵרוּׁשָה 
ִאיוָּריו  לְֵתאוּר  ַה־19  בֵַּמָאה  הוֹקוַּסאי  ָקצוּׁשִיָקה 

ַהַמצְִחיִקים וְּדמוּיוָֹתיו ַהֻמגְזָמוֹת.

ָמרוֹקוֹ,  בְּעִָקר  ַאפְִריָקה,  צְפוֹן  וִּמְמִדינוֹת  וְֵתיָמן  עִיָראק 
ַאלְגִ'יְריָה וְתוּנִיְסיָה. בְַּמִדינוֹת ָהֵאלֶה ַתְרבּוּת ַהקוִֹמיְקס 

לֹא ָהיְָתה ְמפַֻתַחת אוֹ ׁשֶכְּלָל לֹא ָהיְָתה ַקיֶֶמת.
בְּסוֹף ׁשְנוֹת ַה־70 ֵהֵחל דוּדוּ גֶבַע )ׁשֶנִפְַטר בִּׁשְנַת 2005( 
"כָּל  ַהיְרוּׁשַלְִמי  בְַּמקוֹמוֹן  ָקבוּעַ  קוִֹמיְקס  טוּר  לְפְַרֵסם 
ַאַחת  ִהיא  גֶבַע  ׁשֶל  ַהבְַּרוָז  ְדמוּת  ַהיוֹם,  עַד  ָהעִיר". 
ׁשְנוֹת  בְּסוֹף  בָָּאֶרץ.  ָהֲאהוּבוֹת  ַהקוִֹמיְקס  ִמְדמוּיוֹת 
"ַמעֲִריב  בָּעִתוֹן  "זְבֵּנְג"  ֶאת  ִהׁשִיק  פִינְק  אוִּרי  ַה־80, 
וְִהְתּפְַתָחה לְִסְדַרת  ׁשִֶהְתִחילָה בָּעִתוֹנִים  ִסְדָרה  לַנֹעַר", 
ֶאת  יָצַר  צַ'ְרָקה  ׁשַי  ֵטלֵוִיזְיָה.  לְָתכְנִית  וְַאף  ְספִָרים 
"בַּבַּא" בְּ"אוִֹתיוֹת" וֲַאנִי יָצְַרִתי ֶאת "ִמיְסֶטר ִטי" בַּיְַרחוֹן 
לְפְַרֵסם  ִהְתִחילוּ  ׁשָנִים הוֹצָאוֹת לָאוֹר  "ַמׁשֶהוּ". בְּאוָֹתן 
כָּךְ,  וְַאְסֵטִריְקס.  ִטינְִטין  כְּמוֹ  זִָרים  קוִֹמיְקִסים  בְּעִבְִרית 
ׁשִֶהְתּפֵַתַח  ָמה  ׁשֶל  ַהיְסוֹדוֹת  ֻהנְחוּ  ׁשָלָב,  ַאַחר  ׁשָלָב 

לְזִיַרת ַהקוִֹמיְקס ַהתוֶֹסֶסת ׁשֶכֻּלָנוּ עִֵדים לָה ַהיוֹם.
ּ ֶאת ָאָמנוּת ַהקוִֹמיְקס  בִּׁשְנוֹת ַה־90 ָאָמנִים ְמקוִֹמיִים בֲָּחרו
כְֶּאְמצָעִי בִּטוּי בִּסְפִָרים ַהּפוֹנִים לְָקָהל בּוֹגֵר, כִּי זוֹ ָהיְָתה 
מוָֹדן   ּ רוּתו ֵחלֶק.  בָּה  לִטֹל   ּ ָרצו וְֵהם  ָהעוֹלִָמית  ַהְמגַָמה 
וְָאָסף ֲחנֻכָּה ֵהם ַהבּוֹלְִטים ׁשֶבֶָּהם, וְִאּתָם ְרׁשִיָמה ֲאֻרכָּה 
קוִֹמיְקס  ָאָמנֵי  ֲאֵחִרים.  וְיוֹצְִרים  יוֹצְרוֹת  ׁשֶל  וַּמְרׁשִיָמה 
ְְׂראֵלִים זוֹכִים לִפְָרסִים יְֻקָרִתיִים בְּכָל ָהעוֹלָם, סִפְֵריֶהם  יִש

ָׂפוֹת ַרבּוֹת וְֶחלְָקם נֱֶהפָכִים לְַרבֵּי־ֶמכֶר.  ְמֻתְרגִָמים לְש
בְֵּתל  ָאנִיִמיְקס  פְֶסִטיבַל  לֶַדֶרךְ  יָצָא  ׁשָנָה  ְִׂרים  עֶש לִפְנֵי 
וּלְָקִריָקטוָּרה  לְקוִֹמיְקס  מוּזֵאוֹן  הוַּקם  וּבְ־2008  ָאבִיב 
ַהנִלְָמד  לְִמְקצוֹעַ  ַהקוִֹמיְקס  נֱֶהפַךְ  בְּ־1992  בְּחוֹלוֹן. 
בָָּאָקֶדְמיָה לְָאָמנוּת וְעִצוּב בְּצַלְֵאל, וּבֶַהְמׁשֵךְ הוּא נִכְנַס 

ְלמַָּטה: רּותּו מֹוָדן ִמתֹוְך ָקרֹוב ָרחֹוק, 2008ְלמְַעָלה: דּודּו ֶגבַע ְוקֹוִּבי ִניב ִמתֹוְך ֵסֶפר ְמֻגָחְך, 1981
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ָהעוֹלָם  ִמלְֶחֶמת  ַאֲחֵרי  בְּעִָקר  ַה־20,  ַהֵמָאה  בְֶּאְמצַע 
ַהיַּפָנִים  ָהָאֵמִריָקִאי.  לַקוִֹמיְקס  בְּיַּפָן  ְׂפוּ  נְֶחש ַהׁשְנִיָה, 
וַּמׁשְּפִיעִים עָלָיו בֲַּחזָָרה ֵמָאז וְעַד ַהיוֹם.  ִמֶמנוּ  ֻהׁשְּפְעוּ 
ִמי ׁשֶנְֶחׁשָב לֲַאבִי ַהַמנְגָה ַהמוֶֹדְרנִית הוּא אוָֹסמוּ ֵטזוָּקה, 
ׁשְֶמכֻנֶה גַם "ֱאלֵֹהי ַהַמנְגָה", לֹא ּפָחוֹת. ֵטזוָּקה הוּא זֶה 
ׁשֶּפִֵתַח ֶאת ַהִסגְנוֹן ַהיַּפָנִי ַהיִחוִּדי, לְָמׁשָל, ַהכְנַָסת ְתנוּעָה 
וְֵאפְֶקִטים  ִדבּוּר  בְּבוּעוֹת  ׁשִמוּׁש  לִָאיוּר,  קוֹלְנוֹעִי  וְִסגְנוֹן 
ּפְעֻלָה.  ׁשְֶמָתֲארוֹת  ִמלִים  ֲהמוֹן  יֵׁש  )בְּיַּפָנִית  קוֹלִיִים 
יְלֻוֶּה בְֶּדֶרךְ כְּלָל בִַּמלִים "נִיקוּ נִיקוּ"(. כִּנוּי  לְָמׁשָל ִחיוּךְ 

נוָֹסף ׁשֶל ֵטזוָּקה הוּא "ווֹלְט ִדיְסנִי ַהיַּפָנִי".
עַל  ָהַאִדיר"  "ָאטוֹם  בְּׁשֵם  ִסְדָרה  ֵטזוָּקה  יָצַר  בְּ־1951 
יֶלֶד־רוֹבּוֹט ׁשֶנוֹצַר בִּיֵדי ַמְדעָן וְּמַקבֵּל כֹּחוֹת־עַל ׁשוֹנִים. 
ַהִסְדָרה זָכְָתה לְּפוֹּפוּלִָריוּת ַרבָּה, נֶֶהפְכָה לְִסְדַרת ָאנִיֶמה 
)ָאנִיֶמה = ְסָרִטים ֻמנְּפָׁשִים, ָאנִיַמצְיָה יַּפָנִית( וְגַם זָכְָתה 

לְגְִרָסה ָאֵמִריָקִאית ׁשֶנְִקֵראת "ַאְסְטרוֹ־בּוֹי".
ְדמוּיוֹת  בְּעִצוּב  ְמֻאפְיֶנֶת  ֵטזוָּקה,  בְּעְִקבוֹת  ַהַמנְגָה, 
ֵׂעָר ְמעֻצָב בְִּתְסרוֹקוֹת ְמׁשֻנוֹת.  ְמיָֻחד: עֵינַיִם גְדוֹלוֹת וְש
לֹא  בִּצְבָעִים  גַם  יְצֻיַר  ֵׂעָר  ַהש צִבְעוֹנִית,  ַהַמנְגָה  ִאם 
ְמצִיאוִּתיִים כְּמוֹ כָּחֹל אוֹ וָרֹד, ֲאבָל ַרבִּים ִמִספְֵרי וְחוֹבְרוֹת 

ַהַמנְגָה ְמצֻיִָרים בִּכְלָל בְּׁשָחֹר־לָבָן.
ּפוֹּפוּלִָרית בְּיַּפָן אוּלַי יוֵֹתר ִמבְּכָל ָמקוֹם  ַתְרבּוּת ַהַמנְגָה 
ַאֵחר בָּעוֹלָם. ֶאָחד ִמתוֹךְ ׁשְנֵי יַּפָנִים קוֵֹרא לְפָחוֹת חוֹבֶֶרת 
בַַּמנְגָה  וְַרבּוֹת  ׁשוֹנוֹת  סוּגוֹת  יֵׁש  בְּׁשָבוּעַ.  ַאַחת  ַמנְגָה 
ַהְרּפְַתְקאוֹת  ֶדֶרךְ  ֵרָאלִיְסִטיִים,  ִמִסּפוִּרים  ָהֵחל  ַהיַּפָנִית: 
ֶמַתח וְעַד ַמָדע בְִּדיוֹנִי וּפַנְַטזְיָה. לָרֹב ַהחוֹבְרוֹת וְַהְספִָרים 
חוֹבְרוֹת  ַהיַעַד:  ְקַהל  ׁשֶל  וְַהִמגְָדר  ַהגִיל  ּפִי  עַל  יְֻחלְקוּ 

ְספִָרים  לְבָנִים,  ׁשְֶמיֹעָדוֹת  חוֹבְרוֹת  לְבָנוֹת,  ׁשְֶמיֹעָדוֹת 
ׁשְֶמיֹעִָדים לִבְנֵי נֹעַר, בְּנוֹת נֹעַר, נָׁשִים וּגְבִָרים.

יוֹצֵר ַהַמנְגָה וְָהָאנִיֶמה ַהיָדוּעַ בְּיוֵֹתר בָּעוֹלָם ַהיוֹם הוּא 
"ַהנְִסיכָה  ַהנָעָה",  "ַהִטיָרה  כְּמוֹ  ְסָרָטיו  ִמיָזִָקי.  ָהיָאוֹ 
זָכוּ  ֲאֵחִרים  ַרבִּים  וְעוֹד  ַהֻמפְלָא"  "ַהַמָסע  מוֹנוֹנוִֹקי", 

לְַאֲהבַת ַהָקָהל וְלִפְָרִסים ַרבִּים.
בַּׁשָנִים  וְַרק  גָדוֹל  בְִּאחוּר  ַהַמנְגָה  ִהגִיעָה  ְָׂרֵאל  לְיִש
ְמֻתְרגִָמים  ַמנְגָה  ִספְֵרי  לְִמצֹא  ֶאפְׁשָר  ָהַאֲחרוֹנוֹת 
ֶאת  לְַהְדבִּיק  כְֵּדי  ֲאבָל  ַהקוִֹמיְקס.  בֲַּחנוּיוֹת  לְַאנְגְלִית 
נֹעַר,  וּבְנֵי  בְּנוֹת  בְּעִָקר  ׁשֶלֶָהם,  ַהקוְֹרִאים  ְקַהל  ָהעִכּוּב, 

הוֹלֵךְ וְגֵָדל בְִּמִהירוּת ְמַסְחֶרֶרת.
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