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ישנן ארצות ותרבויות בהן סוגת )ג'נר( הקומיקס פופולרית ומקובלת. יפן נחשבת היום לשוק הגדול 
ביותר של קומיקס, אך היא איננה התרבות היחידה בה אלו מקובלים. חוברות הקומיקס בארצות 
נגד  והרפתקאותיו  הגאלי  אסטריקס  על  שמעו  שלא  צרפתים  אין  מוכרת.  אגדה  מזמן  הן  הברית 
אולם   .)2021 לשנת  )נכון  עברית  כמובן  כולל  שפות  ב–107  לפניהם  יצא  ספריו  של  שמם  הרומים. 

בישראל ספרי הקומיקס אינם ידועים, ובוודאי אין מקובל להשוותם לספרות רגילה.

כאן המקום להבחין בין מה שקרוי 'קומיקס', לבין מה שמכונה לעתים 'רומן גרפי'. יצירות הקומיקס 
הרגילות יצאו בדרך כלל בג'ורנלים המיועדים לכך. הן היו קצרות יחסית והרבה מהעלילה הייתה 
אחרים  ורבים  ספיידרמן  וומן,  וונדר  באטמן,  כסופרמן,  הידועים  העל  גיבורי  כל  לחלוטין.  בדיונית 
ציורים  בו  יש  אשר  דבר  לכל  רומן  הוא  זאת  לעומת  גרפי  רומן  קומיקס.  כגיבורי  דרכם  את  החלו 
שהסימן  ונראה  ברורים,  תמיד  לא  ההבדלים  נלווה.  טקסט  עם  יחד  הסיפור  את  להביע  האמורים 

העיקרי הוא האורך. במקרה שלנו מדובר לכן על רומן גרפי.
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לדמנציה  שנפל  ידוע  ארכיאולוג  של  בתו  ברושי,  נילי  היא  הגיבורה  כאחד.  וחביבה  הזויה  העלילה 
ובעיקר  בתחום,  המקובלות  בבעיות  שקוע  הוא  אך  ארכיאולוג  הוא  אחיה  גם  האחרונות.  בשנים 
ניסיונות נואשים לקבל תקן אקדמי )הכוללים כמקובל חנופה לפרופסורים ותיקים(. נילי מחליטה 
לצאת לחפירת מנהרה פיראטית בעקבות אביה, וזו נופלת באחד האיזורים הנפיצים במזרח התיכון, 
פלשתינאים  גבעות,  נערי  מתוחכם,  מתנחל  כולל  שלה  החלומות  צוות  ההפרדה.  גדר  ליד  שם  אי 
וכמובן הרשע האולטימטיבי, פרופ' מוטקה שריד,  חיילי צה"ל,  רודף בצע,  מחפשי אוצרות, אספן 
מחשש  אביה.  תהילת  את  לגנוב  המנסה  לארכיאולוגיה  קנאי  פרופ' 
העלילה  אבל  ולמה,  נילי  מחפשת  מה  נגלה  לא  )ספוילרים(  לקלקלנים 
מפתיעה שוב ושוב, משעשעת, מצחיקה, ומרתקת להפליא. ובעיקר, היא 
מתפתלת מעמוד לעמוד וקשה גם ליודעי סוד לחזות מראש את שיקרה. 

מי שמתחיל לקרוא את הספר, קשה לו להפסיק.

בדמויות  אלא  לכשעצמו,  המבדח  בסיפור  איננו  הרומן  של  חוזקו 
המתוארות בו. הציורים והטקסט משלימים זה את זה כמו סיר למכסה, 
יהודייה(. כל הדמויות משורטטות  כמו עמי לתמי )או כמו דאגה לאמא 
כמו  זעום  תמונות  במספר  שמופיעות  אלו  גם  ובסובלנות.  באמפתיה 
המטפלת הפיליפינית נראות כאילו נולדו לתפקידם. אפילו פרה שמופיעה 
בספר )אדומה, אלא מה?( משתלבת היטב. וכאן המקום לעמוד על דרכה הייחודית של המחברת 
בציוריה. לאחר שהחליטה על העלילה ועל התמונות, היא שוכרת שחקנים אמיתיים בשר ודם לשחק 
לפניה את התמונה. השחקנים משחקים את הנעשה בתמונה, והופעתם מוסרטת. תוצאות הסרט 

מהוות בסיס לציורי הקומיקס הסופיים )זו הסיבה שבתחילת הספר ניתן קרדיט לשחקנים אלו(.

כחלק מסגנונו של הספר אין אנו עוסקים במחשבותיהם של הגיבורים, ונסביר. ישנם ספרי קומיקס 
בהם המחברים מתארים את מחשבותיהם של הגיבורים בכתוביות מיוחדות, ו/או ישנן תוספות של 

בליפור ח איננו  הרומן  של  וזקו 
המבדח לכשעצמו, אלא בדמויות 
והטקלט  הציורים  בו.  המתוארות 
משלימים זה את זה כמו ליר למכלה, 
דאגה  כמו  )או  לתמי  עמי  כמו 

לאמא יהודייה(.
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המספר יודע כל. המחברת שלפנינו איננה נוהגת בשיטות אלו. תמונות הקומיקס שלה מתארות אך 
ורק את מעשי הגיבורים ותו לא. לכן ישנה חשיבות רבה לאיכות התמונות.

המבוסס  'הנקי',  הסגנון  שמכונה  מה  הוא  מודן  של  סגנונה  הציור.  רמת  את  לשבח  חייבים  וכאן 
על קווים ישרים וברורים. הצביעה מעולה והצבעים תואמים. יש גם תחכומים ויזואליים לסוגיהם 

שמפתיעים את הקוראים יחד עם העלילה. ובכל מקרה, נוח ונעים מאוד לעקוב אחרי הנעשה.

וידיים משעשעות,  להומור בספר יש פנים רבות. החל מתנועות פנים 
לסלפסטיק  ועד  משמעות,  ורבי  שנונים  משפטים  מצחיקות,  תנועות 
וגורמת  )פרה אדומה שנפגעת בטעות, מתחילה להשתולל  של ממש 
כגון  ומבדחים,  ציניים  קטעים  גם  יש  מסוכנת(.  שרשרת  לתגובת 
כולן/ם.  את  אבל  כולן/ם,  את  עוקצת  המחברת  שדרכם  הדיאלוגים 
חיילי  שני  עם  ממולח  דין  כעורך  מתפלפל  העבדקן  המתנחל  גדנקן 
כלים  להדיח  המתעצלים  נערים  שני  במקום,  להיות  זכותו  על  צה"ל 
הסוחר  אבולוף  מסובך,  הלכתי  במו"מ  זאת  להצדיק  מנסים  בשבת 
במונחים  במסחרו,  ההתעניינות  חוסר  את  מבכה  והחמדן  הערמומי 
הקשורים להרס התרבות. וכמובן גם האקדמיה מקבלת את מנתה ע"י 

פרופסורים המונעים מתאוות כבוד ופרסום.

וכנראה  בישראל,  הבולטים  הקומיקס  מאמני  אחת  היא  מֹוָדן  רּותּו 
המצליחה שבהן. היא איירה ספרי ילדים רבים, כתבה ספרי קומיקס, 
שנים  חמש  במשך  נכתב  הנוכחי  הרומן  מכובדים.  בפרסים  וזכתה 
ויצא אחרי שני רומנים גרפיים אחרים שלה שעשו חייל ותורגמו לשפות רבות )'קרוב רחוק' בשנת 
2008, והנכס בשנת 2013(. שני הרומנים הקודמים שלה זכו בפרסי אייזנר לספרי קומיקס )פרסים 

החל ל רבות.  פנים  יש  בלפר  הומור 
משעשעות,  וידיים  פנים  מתנועות 
תנועות מצחיקות, משפטים שנונים ורבי 

משמעות, ועד לללפלטיק של ממש.

ּותּו מֹוָדן היא אחת מאמני הקומיקל ר
וכנראה  בישראל,  הבולטים 
המצליחה שבהן. היא איירה לפרי ילדים 
וזכתה  קומיקל,  לפרי  כתבה  רבים, 

בפרלים מכובדים. 
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המחולקים כל שנה למספר קטיגוריות בתחום הקומיקס(. סביר להניח שגם ספרה זה יזכה לפרסים, 
וגם אם לא יזכה, ראוי לו שיזכה.

מכיוון שמדובר בקומיקס, הרי הטקסט קצר בהרבה מספר רגיל. ממילא נמשכת קריאתו של הספר 
פחות מספר רגיל. ניתן למעשה לסיים אותו תוך שעה שעתיים של עונג. 

מומלץ לכל מי שרוצה להבין מהו רומן גרפי ומהו קומיקס איכותי, או סתם לקרוא בהנאה ועם חיוך. 
הכרחי לכל מי שכבר מכיר ואוהב את הסוגה )ג'אנר(.
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