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בהחלט

נולםלונדוןירוןעלמבוססתהייתהזהביירוןשלשדמותוזהאת

יגאלניסהומדועהחשמלית?המערההתבססהמהעלאבליודעים.

שדווקאקרהואיןלישראל?ולהביאוטינטיןאתלחטוףמוסינזון

לנוער?קלוקליםערכיםבהנחלתהואשמוהאידיאליסטיםהחסמבאים

הסדרהאלנתבנוחזרלחיינוחסמבהחבורתשלשובה.לרגל

שמאחוריהמרתקיםפחותהלאהסיפוריםואלהמיתולוגית

צילום:ואשדאלי

אלזםילררת,יספתקולאהקשים.יןדר,יאררירכ"ח
התיעםהםלאה •יירכלדהקשיםיהרויתאףלע

למזתומטב .כשכינךללאנאו •שנלרדא,חרחים
הצנן?י.םאהערכיהלותאמשר

מפינשמיע,תדליח"שנדרברמלכייכורת'ומפלאכאזחר
כהרתזממזת·רחזדמ,פזרםמתיתאיר·דגרכתיכזריםנהעירם

חכייו:אדםדל,זורכ,זחריךתעלתיםשרק
חםמדכ,!חםמדכ,!חםמדכ,!-

 ) 1952הערבי',הלגיןובשבי'(חסמנה

חדש.לגלגולזוכההמיתולוגיתוהסדרהחוזר,תחסמנהחבורת
יאגלשלהוותיקיםהספירם 44מ"אחדשלכיעבודלאהפעם

אלאשונים,וקלועונייםבימתייםלעיבודיםזכושכבר ,מוסינזון
הרפתקההווהבזמןהמאתרת ) 3הרס(בערץוטלווייזהכסדרת
הראשוןבעשורהוותיקות.הדמויותמגתלגלותשאליהחדשה
לצאתהראשונהמחסמבהוחבירוזהביירוןאנלצים 21ה·למאה

הוותיקידיכםגנדחדשלאמבקולהירםתוהמוגןומהידורמהפנסיה
לפחותנוצרתבינתייםההיי·סקיסיסם.ליודיוזורקיןאלימלך
זמננו.נבינעריםעםחשדה,חסמנהחבורתשלההתחלה
יאגליצראותםשגם ,השנימהדורחסמנהלחבירקרהמה

וחבריהםהשמןשראגרחל,סנגיתוצור,יואבברור.לאמוסינזון?
טלווייזונית,לעדנהיזכוהםגםאלוימאוזכרים.ואלמופייעםאל
שנייה.עונהתהיהאם

מלהיבים.לאגרועים,אינםאםגםבסדרה,הראשוניםהפרקים
שוםאבלחביבו,תהדמיוותוהומוריסטיים,קילילםנחמדים,הם
הרפתקאותלחובביחשדהבשורהבהםשאיןוארימזה.יותרדבר

האחרוניםחסמנהמספריכללנופליםאינםהםאזת,עםומתח. .
היואלומחמאה.איננהזואבל ,-90וה-80הבשונתמוסינזןרשכתב

כלאיבדמוסינזוןכיהיהוניכרושחוברוביותרהחשליםהספרים
משכנעות.ודמויותמתוחכמותמתחעיללתביצירת rעני

בסדרההנבילםדמיוותהמאוחרים,חסמנהבספריכמו
בוודאי •ענייןשוםמעוררותואינןלחלוטיןגרוטסקיותהןהחשדה

הסדהר,ספרילמיטבכהעדשהוקרנוהפרקים .אתלהשוותשאין

במסתורי'חסמנהאוהשחורה'במסכהוהאלמוני'חסמנהכמו
אבמת,מפחידיםיירביםהאמיצההחבורהמולניצבושםוניירור'ק
הצעיירם.הקוראיםבעבורדםומקפיאתמרתקתהייתההועלילה

ובראשםהסדרהיצוריאהחרונות,בשנותיומוסינזוןשכמונראה

דמותואתברצינותלקחתמסוגילםהיולאנובלמןדרורהתסריטאי
גםהתפקדיאתשמליארווח,זאבשל(גבולימוזורקיןאלימלךשל

אפילואפשראישיצרוהסדרהאתההפקר').רירל'חסמנהבסרס
יכלהשדווקא'שהמינייה',כמוטלויזיווניותלמקבליותלהשוות

לחסמבה.רציניפייטלתתפעםמדי
לעליותיהשתמוחאלדשנה 16המשודרתהסדרהאחרת,אוכך

החבורהאללאחורלהשקיףמאפשרתחסמנה,שלהספרותיות
שיבראלהחייםאתשיקפהכמהעדהזמןממרחקולגלותההיא,

ומהגבתרת.הצעיהר

טרזןאתמכסחתחסמבה

הגיבוריםדורותכמהבמשךאךשלו,הגיבוירםדורלכל
'חסמנה:חבריהיובישראלדלייםאלפיעבורמכולםהגדולים

לאלהשנה. 45במשךספרים, 44זובסדרהלאוריאצוהכולבסך
לקוראיםהמיודעתנלויו,תסדרהבמיעןספריםחמישהלהוסיףיש

 ,·~. •יותרצעירים
דלייםהצגותוכמהכמהבמה~יג!ניםהופקוהסדהרפיעל
ארצישלמהעם ,) 1971 (ההפקר'ונערי'חסמנהקלוונע.סרסישוני

פולחןלסרסהיהוזורקיןאבלימלךרווחואזבזהביריוןבתפקיד
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הרפתקאותחווהמוםינזון.יגאל
טפריואתשמליאומאלונפלושלא

סאןישראללףנםון,חבקקו :צילום
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הספרדיתהמשטרהבידימוסינזוןישראלים.בכיריםשלבהתערבותםשוחרר

< 
יצא 1985ב"העצמאות.ביוםשנהמדיבטלוויזיהשהוקרן
ידבליןספיכשהפעםהסוסים',ושודיד'חסמנהלאקרנים

עלמחזמרהופקאף "1998בהtכיזוולוגי.הנבלאתמגלם
בדסבירשלבכיכובםבסדרה,הראשוניםהספדיםשניפי

הלטווtיידזבסדרתגםבולטבתפקיד(שומפיעאבניואקי
נפרדבלתילחלקחסמנהאתהפכואלהכלהחדשה).

הישארלית.התרבותשלמהגנאלוגיה
חבורתתמיד:קבועחסמנהסיפורישלהעלילהנוסח

ואיידאולוגיהמגווניםכישוריםבעליאמיצים,ילדים
והסדרהחוקכוחותלעזרתנחלצתנחושה,.ציונית

הרשענציגיגנדבמאבקםלהםומסייעתהישארילים,
ביותר,מסוכניםמצביםבפניועמידםהילדיםלמיניהם.

להוטשהיההדלי' •מוסינזוןשלנבועירו'הואהחבורה
ועודעודלושיביאמאביוביקשטרןז'סיפוריאחר

הואלהשנמאסמוסינזוןהחליטלבסוף •כאלוסיפורים
טובהרפתקאותסיפורבעצמולויכתובכילעירוהודיע
לעסוקבמקום •משלנומשהוהאלה",מ"הטרזניםבהרבה
הרחוקה,אבפריקההשודרטרזןוהאמץיהבודדבלוחם

באץרכלמודועכשיו'כאןליידםחבורתלעיספרהוא
ועשה.אמרהמנדטורית.ישארל
חלוקותכןעלבידוניות?הדמויותהיוכמהעד
שלדבירטוענתחנה,מוסינזון'שלאלמנתוהדעות.
עם •בלבדדמיונופריהסדרהגיבוריהיובעלה
סותרותגרסאותהעלהעצמושמוסינזוןנראהזאת,

 •זלכורהתקשהבעצמוואולישונות,בהזדמנויות
אישיותםואףחזותםששמותיהם,טועניםשוניםמקורות

סיפוראתלכתובמןסינזוןהחלבאשרקיימותשהיןהחוף,מערותבל

הקמתןבעתמבןלאחרשנתייםנהרסו ,-19lt9בהראשוןחסמבה

החוליםלביתוהזעב.רמשםנלקחקלינהוףמקסהעצמאות.גןשל

המערהאתשחיפשוילדים 'אותםלבל'אברבנאל.'יאטריהפסיכ
אותהלאתרסיכויהיהלאהחשמלית,

במקוםמצילחיםהםרבהותושייהלבאומץבזכותאן
הנפשעת,המזימהאתמסכליםנשכילם,הבוגריםשבו

 •כנועלהסדראתומשיבים
מהדמויותהיהמוסינזון'יאגל'חסמנה',שליוצרה

וחווההעברית,הספחתשידעהביותרהססגוניות

 .בספריושהציגמאלובהרבהנפלושלאהרפתקאות
הקיבץומחיינטורליסטייםסיפוירםפרסםדרכובתחילת
שלהחשוביםהסופידםלאחדאוותשהפכווהיישוב,
היהכן •יזהרוס'שמידמשהצלדקדם·המדינה,תקופת
להצלחהשזכהמחזה ,) 1948 (הבגנ''בערבותעלחתום
גוירון'בךדודשלחמתואתעודראןהקהלבקרבעצומה

המחזהצה':ל'עלמוסינזוןשלמביקורתושהסתייג
שהופק ,) 1958 (קזבלן ): (1947ער'אשת'תמרהתנ"כי
 ,) 1963 (אלדודדווכןזה;בשםמפורסםוכסרטכמחזמר

הוא.אףשהוסרטמחזה

מסדרתלובאמוסינזוןשלפרסומויעקראן
וליימםצדדי'כפרויקטלכתובהלחשאותה'חסמנה',

להולדתאחראישהיהמי .הספורתיפועלוליעקרהפכה

דיוקן ljtimes.co.ilו 22.10.10תשע"א;בחשוזז 1ו 22

בנישלהדגםפילערבהבמידהנוצרוהחסמבאים,של
יללדים •נעןקיבץולידישלוהשניהראשוןהמחזור

מגתבשתשבובסדרה,הראשוןהספדהוקדשאףהללו
מוחלטסודחבורתאה'חסמנה-המיתולוגיתהחבורה
 .) 1950 (בהחלט'

המפקדשלדמותואתכיהמחברסיפריותרמאוחר
נמשןלונדןו.ירוןהלידלעביססזהביידוןההרואי
בת-ללונדוןשלהוירובביתמוסינזוןהתגודדתקופה
סגירתבמעיןההשראה.אתשאבלדבירוושםאביב,
הטלוזיויה.בסדרתכשחקןמופעילונדוןידוןמעגל,

לב,טובאץימ,המשול:םהגיבורהואהזביירןו
לפקידוו(ינבדוגמגרעותאוספקות'נטלומאדואידיאוולגי
אונש).בחלושותלטעןומוסינזוןהקפדישאותםבחבוהר,
יןורשלסגניתותמר'היאבחשיבותההשנייההדמות
המשוחררתהאישהא.וילהיאתמר .נבוואםאשותלוימים

המבניםנופלתאיננההיאהעביר;תבספחתהראשונה
תאיטרןושחןקהואאבג,אבהי,להלהכ.לפחותבאמום,

הטענותחאתלפי •לונןודידןושלאביודוואקשההיכפי-

ידלישלהשניהמחוזרבתח'תמרהייתהדלמותההמלדו
אז,תעםבצמו.תהתהדרההיאגםהסנגיתתמרשכמונען'

בחמלפותמוסינזוןהימרחתמרלשהבלונידניהשעיראת
לעמבוססתהדמותיכטעוןוודקאלונדןוירןושחודרת.

 •סברתמאוהבהיהשבההדלי
ב'סוללנהגשלנבוהואשבחבורה,הילצןהשמן,האוד

הזבלבלעבשיר'גםאןבמקצ,תדוחגסנרעהזובונה:
יולאהודלעהנארהככלהבתססהדמותואמץי.וקיעבר
מהתקףונפטרהקבעבצבאששירתשמנמןבחודמנןע'

למשימותהשמןאהדולשהקבעושותפו .צריעגבלילב
מלפפוןכמו"החמקרח,תביתלעבלשנבוההת,עיזוהוא

עליזו-לשא,ס mמיזהוהדמותלשמקוהרפלי'.'כמואוולכ
מנשהבחבוהר:עוד •נןעידלילשהשארןוהמחזורבן

לעתיםמחתפששאףעלורביםעלריבתמומחההתימני'
לאימ, mיומשהמוקםד;מסתערבןיעמלעריב,קרובות

פרופסורשליטפוסיעותנים,מוכרלשהממשוקףונב
החבורה.לילעותאתהכתבלעשמלעהמפחד

שמופיעחרמון,אליהוכמושוילות,דמויותגםוהיו
אלמנה,שלבנהעני,ילדהואאילהוהראשון.בספרדק

הופךבהמשךאןהחסמבאיםעםמסתכסךשתחילה
פעולהבעתנהרגהואספראבותוכברמהם.לאחד

כדויר,רפאלהואאחרשלויגיבורמעפילים.לחילץו
באחדהואגםשנהרגכמעט,יאנטלקטואלצריני,נער

העזהרעלהאחראיתשולמית,גםוישנםהסדרה.מספרי
ישנוני.היותוהואהיחידשאפיונוילדודני,הראשונה,

להוציאוהחששנייםהוריומחליטיםמסויםבשלב
תפקידו.מסתייםובכןמהחבוהר,

חסמבהוהתכשיטןשלכד
יםרוחות

שאינהנוספת,מפורסמתדמותישהספריםבסדרת

ומקוםהמפקדההחשמילת,המערהזוהיאנושית.
ימהלחוףהשוכנתהמערה,החבורה.שלהקבועהמפגש

וכמושונים,משוכלילםבמכשיריםמלאהתא-לביב,של
אלא ' rלחלוטדביוניתהייתהלאהיאגםהחבורהיידל

 •אמיתימודללעהתבססה
אותהנמצאתבדיוקהיכןמלצייןנמנעמוסינזון

העצמאותגןאבזורממוקמתשהיארקלנוידועמערה.
'מציצים',חוףלדיממשהערבי'הקברותלביתסמוך

שלאביוזהבי,שעמוןהליטון.מלוןמעליהשוכןושכיום
הסוגד"סלעלהת-קיןכידכמסגדשלוהיעדאתניצלדיןו'
שלושהקריש ,rבחומנופים'.'ציידםהעמרה,פיעל

ספרות,שבעלbומפתחקטניםחשמלייםכפתורים
הסעל.אתלהזיזישכלו , 5897631
-ביניהםואני-רביםיידלםניסוהשניםלאוןר

החסמבאיםשכאשרהנחנוהסוידת.הכניסהאתלאתר
בטלןהואאותםשדואההארשוןהאדםמהמעהר,יוצאים
שלאייתכןלאחמסו,דרבצוממקוםזוהר.אוריהחוף
בשנותהקרקע.פנילאלפתעהמגיחהבחבורהיבחין

מפגשלמקוםהפןהאזורכאשרהחיפושים,נפסקו-80ה
בלילותשםמחפששהיהמיהלומוסקסאולים.מרכזי
דווקאנתקלהיההסתםמןממערה,שיוצאיםילידם

זאת,ובכלמגונות.הצעותלושמציעיםבמנוגדים
בהחלטאמיתיתמעדהעלהתבססההחשמילתהמערה

המשוגע.מקסשלהמעדה-
מאוסטריהשנמלטמוזרמתבודדהיהוף iiקלינמקס
ודג.יעשללטון,הנאציםעלייתעם-30השנותבראשית

והיהבמערהגדכעשור'נמשןחישםת-לאביב.לחוף
היומאוטיזם,סבלהנראהשככללמרותהילדים.עלאהוב
הסברהאתשהעלהמהמגוונים,טכנייםכישוריםלמקס

אריכא,עמוסהסופרכמהנדס.עבדהעלוםבעברוכי
הקדם·אנציתבאוסטריהכיסברמקס,אתהיטבשהכיר

 •תכשיטןדווקאהיההוא
שכנהידיובמולמגוירםמקסהכשירשאותההמערה

הייתהאכןוהיאמוסינזון'מתארשאותוהמדיוקבמקום

פרטית,חשמלתחנתמיעןעלצמוהקיםמקסחשמלית.
שלההאנרגיהכשמקוראבץר,מסוגההראשונהאויל
בעודבקביעות,מוארתהייתההמערההים.רוחותהיו
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יריבםאדפק,

מחברישל·חנדדל

הקלחהספרות

 ? }Jaקבלילדים,
הסטריאדטיפידת

o בפיינתbnf
 '.)·:,~ .w :. .- ...-י~
םסדי,ה,את

שמחלקת

עולם

ולרעים,ים

כשהראשונים

מנצחיםתמיד

בןהאחרונים.את

תלונותשמעדנ

הזלזולעל

ביחסהמשתמע

ההדריםלסמכות

שלאדהמבדנרים,

עלמותהחתלדמו

ממנה

מרוח.חשלמהפjז'
קלינהוףמקם

החשלמיתבמערה

בסולחהשלמ,חלברתמחדירבםשהידה'רגיילם',הבתים
בזרם.מהפסקדתאחתלא

שלמהמערהרחהממסירםלחמישיםארעביםבןי
הידהןקסנדת.מערדתשתיעדרלפחדתבמצאןמקס

שכעמילהןהצעמאדת,גןלשסחמתחתממשממדומןות
שצמחייתאף •המדסלמיהקברדתלביתהמדליבהשביל
הגןמתחרםלארדתןהיהניתןלדא ,אדתןהסתיהרהצדקים
לשה"קביעוםהמנדביםלאלההיטבמדכחתהידהן ,עצמד

החדף",

מדסינזדןהחלאכשרקיימדתשהיד ,להלדהמערדתכל
נהרסד , "1949בהארשדןחסמנהסידפראתלדתכב
דניתהצעמאדתגןשלהקמתםבעתמןכאלחרשנתיים
הדחילםלביתדהעדברמשםנלקחקלינהדףמקס •הלמןד

אתשחיפשדידליםאדתםלכל'ארבאנבל:הפסיכאיטרי
מדסינזדןארתה.לאתרסיכידהיהאלהחשילמת,המעהר
שבדהספרהגנדי',הירדגלבישחתב'חסמבהיציןעצמד
נמצאתהמערהיכהחסמאכים,שלהשניהודרהדצג

למוצאה.אפשראילדןכליהרסןלמןרליסדוותמתחת

ברקאהרןאתמצילהחסמבה
באותםשעמדובנושאיםעסקו'חסמנה'ספריכל
בשנייםבישראל.הציבוירהיוםסדרבמרכזימים

בהחלט'לט mמסודחבורתא:רח'סמנה-הארשונים
בכרכשהחסמאכיםנאבקיםהאסורים',בביתר'חסמבה

בספרבכרכמרושע.מאשריורתכטיפשהמוצגהבירטי,

 ,זרקריןאילמךלהנצחיהארכאיידבגםמולםעומדהשני
זררקין •הבריטיבלכאפוגשיםהםאשותריהידוערביין
לבסוףאןהחבורה,שלראשהלעצררתממיטהכרחאדיר
רהחסמבאיםהשיריר,המסגרירון,שלאבירבידימרכס

בקציןמאבקירתחהחשוביםלענייניםלהתפנותיכילום
 •תרמפסרןהמטופשובעוזררסמיתגק'הבירטיהמשטרה
 ,ץכשמאולביריאשידר ,שהישילבספרחחרזקררןי
מחרתשתההרפתקה .) 1950 (הסוסים'שוזוירח'סמנה

הכהת"בההחשחרחלממתחאלרהגלח,חבופש
משףתהפעם •ואתן"וניחצהרעבירמונתבשבעשילאר
לונגבלהםומסעייערביםמסננתיםםעפהלדעזרקרןי

היקץוב mזעלמגתסייתחסמנהחבורתרבגים.מקיץוב'
גדשומףדרחאלרשם.הישותפייםהחייםבהרריומשתלבת
אתלדרדכיםהשידדוםאתגיבוירונמירביחםהרפתקאות

זלירכותאנמונתהצהרתךות ,ןידלעהלדימוידכרזןיקר
דאהוםארשיל,בירמנתמשפטשי"אדם:האואכשרהאםד
בעמווגבדכסףבעצבעםרנפשראתמכראשרהבזוי

נשיםלאוענשו.לעיבארדרעהמסננתים,לאהותחרב
יאשהיןיאלולסהור,יואבזקררןיילאךלמשופיטם.צעמונ
הווסטר.הומחזאכמור,הז,ספרילע"ו.ודיםירהל

המפורסימםמן,אחדהחמשייבספרשרבמופיעזררקין

אנבקיםהפעם .) 1951 (ההפקרידליו'חסמנהשבסדרה,
דדררשהואדלייםחבורתמדייולשחררהחסמבאים

(גבליומורזקרןיוהפעםהרסרס,זהספרגםפשע.חליי

לדיעום,לסרבםיהעלדםאתשמקלחתהסדהר,את
נשמעוכןהאחחנים.אתמנחציםתמדיכשהראשונים

ההרירםלסמכותביחסהמשתמעהלדזלזלעתלוונת
צומגיםהירליםמ;הנמההתלעמותלומרשלאוהמבורגים,

ושוטירם,צאבאנישהן-דמ,ברירגםלעבכלדשעלריםמכי
ביןשהשרהרימאףהיהוחמילבם.פשויעםהון

מסידמרתנרעד"נתעדרתליבןהחסמבאים
לאכוףשדותצעלןמשבסלובחרל"
כסלשוברתהלתשחבבילהחרקאת

 •הלגייטמיים"

לומדתחסמבה
הפהאתלסתום

ראוייירבואמיים,ערמוימכפעשוהוצגוחח)אזבלש
הדומיםחרידימאל,ירוחםזרח,ואחיורזקריןחלסמיאבם.

קרהחבוהרלעלייאםחוזריםמים,טיפותכשתילו
הסדהר.לשהשניגבלהלוגרבו,תשנים-כעברר

חאירם,איומיםעםהחסמבאיםהתמודדובינתיים

בספירםאםיותר.גרנדיוייזםנעשולספרשמספר
המשטרהנציגי'רק'אלההיוהראשונים
 ,קסןדוגלבסדרפושעיםארהבריטית

פשויעםהיירבםיהיויררתר mמא

ומותחכימם,מסרבניםבינאלויימם
ידרנים,לגירנריםנמלטים,אנצים
האירם •לאברוכיאצוזריםסרבנים
הךלחראםגמהאדייבםשנשקף
 16ה"הספרלשבסירמרלמחוקניסיונותכירדעהותחרב,
לדבגבוהתולעמה'חסמנהבסדרה,ממדינתשלימםחלקיםמהמפה
שנקורבהרבטח ,) 1959 (הצפוני'כדלה.אתאףארישראל,
כשיורת'חסמנההאב,הספרירפעי //אורצד'חסמנההרבייע,בספרכבר

שספרדעשניםכמהחלפוהגניר.'הירגלדנ,,נזהשראiד-'ימש (iמ'יאיר , 1951 (הרדררס'המךלשלההזב
גדוילםשינוייםהתחרללרובינתייםלארד,יצאהזבינראלימתפושעיםבחברותדליהיםנאבקיםאהיד),

 .החסמבאירכזההאימתיבעלדםמאדרמישארללנגובשמנסהסנכלדרגית,מבחינהמותחכמת
שברתשעבאלחר , 1966-בח'לסמהב'חזרמרסינזןרערוהדצלןיי,שיהארכיאלדרגיה,אראיכלדרגיים.ארצררת

תסאיןדרמהקמתכתהאצוגלח,כספיהפסדהפסקה.גילויאחריבעיקרכמעט,אובססיביענייןאבץראז
ןיבהירב.תאלצרותנשויומיאמתלחחברתואץליאלשוכ,בטלירוגהיהסדרההגיעהלשיאההנגוזות.המגילות
ללהנהספיקהשמעדהפילערנביין,כפלעדשםעדבשהארבשנים(הופעיו 10-12מספרהספריםאתשכללה

בבתרגפשםגהאוהבירתאברצותמוברר.מןילרעםחמןבחילוהמרגילם'חסמנהבספרהחל .) 1953 " 1954
אהיב.לשהגנתדוותחרףיאתה,הותחתןוילימנרלשמחבליםחוליותשתיעםהחבורהמתמודדתהארידר'

שכאליובפרשהמעורבמרסינזרןנעשהיותרמאוחדוכברישלאר,שלהאוויירהכרחאתלהרוסהזוממות
אדלרביצביבשםואדםהואחסמנה.מסיפוריהועתקהשאףהחסמבאים,חשדו.בןרתמטוסיםחמישההפליו

הנאציהפושעאתחלטוףידכלספדרלצאתהחליטויאקס', '79הצבאיהתעופהבשהדמסרסלהטיסלומידם
העלדםלמחמתמאזשםשהסתרתדלוג,אילןדהבלגיבספרנאשר.השמןאהדווקרהילעלהבהמךלנעלמים

מקרםלגיבמידעממנוהלישגקיררןכאגבהשנהיי.הוארהקיקלרפים',פלררנטבצידפרני'חסמנההאב,
השמועות,שלפיםרמןמרסיןהנאציהמנהיגלשהימצאולפרשוממונמבקששאביראףאחהירם,לחפשיצוא

אמירקה.כדררםאיש-םהסתתרילמידוםחומרולהשילםלבחינותלגשתכדימהחבורה
בבלגיההאנציתהמפלהגמנהיגההיעצמודגלואצלהלכואים ,חבריואתאהודמאתרלבסוף •חיוני

עםפעוהלשיףתהואהשנייה.העלדםמלחמתבימיפלררנס.הענקוהקוףהמרושעיםהקיקלרפיםכנופיית
אחדהילטר.ואלדףשלדיכיד·מעץירונודעהנצאים,השחוהר',במסכהוהאלמוני'חסמנה , 12מספרבספר
רימ,ז'ר'חהקומיקסציירהיהביותרהטוביםמחבריוהמסותירהמנהיגאללדהגעיאותםלשחרראהודמצליח

הרפתקאותיואתשתיאהרקוימקססדרת'יטנןיט',ירצדהנוראאוליהשחורה',במסכה'האלמוניהנכופיה,של
ברחביאקזוטייםבמקומרתואץימציעריעתואנישלבאנצישמדוברמבתרררמעלדם.מאזחסמנהיירבימלכ

ונעזותבמשימות , mהיפנילעאוףילםמתחתהעלדם,שאימרסינזרןיצרזרבטלירוגיהפרן·בילרב.בשםמצלדק
ההי'הרג'ה',בכינויויורתשנדוערימ,הרשע.כוחותגנדלכן.קדוםשכתבמהלכלבהשוואהמתח,של

עציבאוף ,לשוהפשיסטיתלדנתרעהדלגלומאדרמקורב ,) (1955ה'לרנגבאמרבי'חסמהנהיהבדסהרהאבהספר
מעולם,.הכחיששלאנפרצהשמהעדפילעסמלה.אתערבים,מרגםיליירלענתפסזהביירןודציכמסרפדובר

הטוב,ידידומדמותאשולההייתהיטנסיןשלומורתמרסינןדזןייד.מהשהרמסכל"עםח mששאלחרזהמ-ןמ
המפורסםסרפד.ההרפתקאותמרסינזרן,יצאכעתדגלו.החטיבןועמםלדרערדיתומידרתבסדהרללשבאהב

סדרתהתבססהשילעוהאשיאתללכדויבשלאר,ביותרמאותההלילעו.תלשאימונתןאתקזחלידכשיהילאר,
באירופה.ביותרהמפורסמתההרפתקאותהופעיןכאחרמרגילם.שפתוברנספחהספרללכסיבה

צררתשלשגיאותגבללביכלשוןהסתייםהמבצעהחםהריאצותרם ,) (1957בהזע'רב mבקרבות'חסמהנ
הפעולהתרכניתאתחשפוהםלמשלכןהחוטפים. •זאבורמצםייררת mכירכחאחרהלחתקותידכהזעיעלר

מיהרוהלהספדר,רתשביהידועםסימתתבשיחהשלהםהספרהאצרתיכהמסבירנספחiזתכהשארונההדהמוהר
הלניח,ישהזבי,ירוןהספידרים.לשלטונותןכלעדלווח • 1956ב"קדשלמצבעהקשרחתמסיבותהתעבכה

אתללכדומהירוהביטחוןגרפי •כשלרנוכןכשולההיאלהתקפות'חסמנה'ספגהההיאהתקופהכללואןר
היתרביןנשלאהחקירהשבהמלןמרסינרזן,אותאדלרביהאיכישקרננושונים,ספררתמבקירמצדארסיות
 •חלקוירוענההוא ,הספר"א"ת •בספדרמכידהואמיאתקולקילם.ערכיםלהםומנחליההנרעדנביאתמשחיתה
כמהוחטף-~סהיליב"השיבההז,הספראמיןכשנשלאהספרותמחברישלהגדוליריבםאופק,אויראלהחוקר
מלצלצות.סטירותהמאפיינתהסטירארסיפירתעלקבלידלילם,הקלה

לשהתערבותםנזכרתמרסינזרןשוחררלבסוף
אומירםישביורת.הגבוהיםבדרגיםישראליםאישים

 •פונקואצללעמנושהתערבהואצעמושבךיררגרן
חודש , 1994אפלירעדרחיבספדרחופשינאשרדגלו
מרסינזרן •אותרלחסרףשניסההאיששלמותרלפניאחד

חייאתלנסשווחהילטשילארלחזרמדצו-------י-:'יי:-ר
בסיפוירלדהתרכזהאימתיים,ההרפתקאות ,''וג'

בספרחסמנה.שלהבדיונייםההרפתקאות :i(\ -tן'... <?
·· r ~, בפישטה'חסמנהמןכ,אלחרקצרזמןשכתב ·ן~,\ד

'V, 'i" . בכמהשימושנשעה ,) 1970 (סץאו'בתעלת
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הפכוהחבורהעלהאיומים
לםפר.מםפרלגרגדיחים

המקורייםחםמבהםפרי



משפטיםלכתובמוסינזוןהרבהאחריםבספירםגם
הפעםךאאמינות,לשתחושהצילורמנתלע ,אלומעין
נביסיןוככיילולוועוסקהספרנכונה.הייתהוזטענה

שיילאריסיסשחרורידוקילרתאוחיטפה,למבעצ
 ,אלמיכזאמרגדבשםאדםיחםהמבצעאתשנשבה.

דמוותאתמאדושמזיכרעשלרב,החשיאהשיחתאיש
הטייסחוטףהסיפורבהמןל •ודלאיבלשהצמאיותית

עצמומוסינזןושחטףאלודוגמתצמלצל,תסטיהר
לעהמתבססיםנוספיםרביםפרסיםבספר •במאסרו

החטיפהאכןלואיצמ,תנביגדוךאהאימתיים,היארויעם
 •שרביויריממשוחררהוייטסיפהעהלו

 16ב"שכיכובלאואינםובקרומוזהבספרהחסמבאים

שגםהלארותהחילטמוסינזוןשכןהארשונים,הספירם
יכמבתררמלכת.עצוראיננוהזןמחסמנהשלבלועם
 ,,למלשזהביןורילמבוגירם.הפכוירליהםשחלפובשנים

מיוחידםתפקידיםמחלקת ,'ם"תמ'מפקדכעתהאו
שדלונמבתררובהמשךהיפה,לתמרנשויהואבהצל".

משהבמת"ם.משרתהשמןאהדוגםאויר.בשםבןהלם
הלהא.וןכאחות,האישלומית ,ן mזמהאוירחאימל
המעהרהייתהשבובמקוםכילדמיםגםהקוארים
 .המפוארהטליוןמלוןננבההחשמילת
םידלי,שליורתומצומצמתחשדהחבוהרקהמעכת

חסמנהשלדרכהאתלהמשזניחמםתהחמיליטם
הושלחהזבי,יחדשלבברכתוזוכיםהםהימלותוגי.ת

 •החאשיוהישרותהצאבמטעםשונותלמישמותאותם
והחבריםל, mהאיסנגיתוצור,יאובעומדהחבורהבראש

הממושקףברךוההזר,אתון ,השןמשראגהםהאחירם

דמיוקהעתקהיאזוחדשהחבורהלמשעה, •התימניויוסי
המשניותדלמויותהעיקירו:תהמקוריותהדמיוותשל
מקבילות.קמולא

המקוםהואאוןלימכאןהסדהרלשעמניין rמאפי
גדלתפריקובעלילותיה.תופסהשמןששראגהמרכיז
עמי-חםמוקדשיםולהרפתקאותיו ,לספרמספרהוךלו
 •לשובהצגהלניצביםכמעטהופכיםחבירובעודרבים,

 •זודלמותימוחדתחיבהחשנרהא,ךכ ,מוסינזון

ויטמיןבעקבותחסמבה
המופלאפי

במערהמתמקמתהחדשההחובהרגםקודמתה,כמו

הירמנה.למעןשונותלמישמותמשםויוצאתהחשמילת
בסיכלוכוחםאתמראיםהםהראשונהבהרפתקהכרב

חיפהתשוביאתצמיליםשכהםגרנידויזו,תמזימות
לשםעירם.בךותכביכלושנצמאהאטומיבכורמחבלה

נראה.ואינולרואהבטעותהשפךבמןעדנעזריםהםכך
שהיוהאבו,תלהרפתקאותמלדושימשהזוהרפתקה

המקוירת.החבורהבעבורשהומאצומאלומאודשונות
כנופיותמולביעקרמתמודדיםהחדישםהחסמבאים

פוטנשיק','כנופייתכגוןגמוחיכם,שמותלעבותפושעים
כאיוב.הערביםהלםמשמשיםיותררחוקותעלתיםורק
בספרובאחיו, rבזורקחהבורהנאבקתשובהשאר rב

המופאלה'הנדונקייתהבישלתעםבהרפתאקות'חסמנה
שהזורקיניםאחרישנים-24רוטמן)גיוראאייר , 1975 (

בשודדיםשולחיםשהפעםהאחים,לאחרונה.נראו
שלהתיבותכראשי'היזזאים',בקיצורמכוניםגופות,

לאהזוקךיניםשחלפו,השניםבלככימבתררשמותיהם.
ואילךזהמספרהקירמיניילם.מכישוריהםאמומהיאבדו

תנקילםבסדרה "32השבספראףהבמה,ןמיורדםיהם
שלהם.ההמךש'ב'דורהחסמבאים

לש,נבםואירה:ךשמחדשמתלבחסמנה mחבבוםג
אוהחוטפיםמלוח'סמנהבסדהר, 25-הבספר •ותמרידח

החסמיאבםאוות),יליצמם (1977שוב'הלוימםהלילהפישר
מתחתק-קךיעת Mיעברהשונכתחוטפיםנכופייתירימ

מאשרפחות-אלחשחחתמורתדישרוםהחוטפים •עלוכ
הופךבהךשמ .ה'מתש'למ ,הצל"לשהרזיילקרנירובהאת

אף ,זמינלמהניגאופליובחסמבההמנןיימןחלרבאויר
הפרטוקהיצ,השןמ.כשראגאואכביוהבתלטאלשעמלום
 •דהימןועבלוםגםייקמת ,מבתרר

יותרפנטסטיותהפכוהאבותבשניםההרפתקאות

שיטהפיתחשבעצמוההמצאות,חובבמוסינזון •ויותר

אמצעיםעבילהלשיבץאנרגיה',ו'גלגלמיםלהתפלת

r 
i::i 
R 

החדשהחםמבהםדרתמתוןכבעבר.תרבותיאליקיוןיהפכןאםםפק

אוהחסמבאיםלרשותשעמדושוניםטנכלווגיים
שונותבדרכיםללבת"ינאריםשהפכואנשיםאויביהם.
ביידשנוצרזגולבה.בשםיאנטילנגיטרובוטומשונות,

הםמדהימיםנשקולכילחבוהרמסופחאךאויבסוכן
האויביםבעלילות.המשולביםמהאלמנטיםכהמקר

וחתוליםכליבםשהליערומרגליםהםהללובספרים
לאחשהגיעומנתקשיםשיאר;ל ~תאהלליערותכננו

ארשואתהביטחוןשראת ,הדסמכל"את mלרצכדי
ךכהתיכוןהיםמיאתלהטותשמנסהכנופיההממלשה:
שיצרמעדןענק;בשיטפוןלשנייםשיראלאתשיחצה

הלאה.וכןחימהר,בשםמעופףמפלצתיקוף
בעיגוניםמוסינזןונרזעחההרובלשההזגבלהלוגםג

בלילעותב'חסמבההעשה.יאליע'חהמתייחסיםיילאירם
הלרנגירילעהחסמאביםנשחלים ) (1992המפץר'חלממת

סדאםאתהלחגירכח'קמן'במטוסשווצרקופףאהמקירני
ריילעבדךרנלידכםהםהלזמעחל .לשוובבנקרחוסןיי

שיללאר,להימלטילצמחיםךאאריעקית,פשויעםונכפיית
סדאם.שלסוכניםחתיילוולידכםוןאכ

הגיבורים'החסמאבים 1בסדהרוהאחרון 44ה"הספר

דומה •מקודמיומאודשונה ,') 1994 (שובהולימם
בוסגרוכאילוהאחרוןספרויהיהשזההזחשמוסינזןו

אתמקבליםבמפורש,נכתבכךהחסמאבים,מעגל.
שאמורהמשימהלצאב,הגיוסלפניהאחרונהמשימתם

בכנופייתהלאיבקיוצאיםהםביותר.החשובה mהלי
פצצותשמטמינהההצוב','העקרבבשםמחבלים
ראשבחיילהנתקשוזוממתישראלבעריקטונתאטום

בחייוהאמיתיתההנתקשות • rרבציחקהממשלה
 ,לאוריצאשהספראלחרכשנהשה mהתרביןשל

החיים.יבןהיהלאכברכשמוסינזון
לעומתדופןיוצאתהיאהזהבספרהסיפורטכניקת

אתביומןוכובתנפצעהשמןשראגהאחירם:הספריםכל
 , 4 ן;-oשנותשלתא-לביבבתאיוירהגדושותהיזותיו,

נלמאשהואונדמהמוסינזןו,שלנועירושנותהיואלה
לענספחגםישבספר •ואיננושהיההעבראלגעוגיעם
במחלמתחשוביםקרבותשלשרימההאטומי,תהפצצה

 ,ריעובנולעמוסינזוןשכתבמרגשדברוסוףהעצמאות,
כוללאףהספר • 32בןוהואהכיפוריםיוםבמלחמתשנפל

הוארבהובמידהוהמחרתות,המאבקמתקופתיזכרונות

הצורךהסדהר:במרכזהעודמתלתזהתמציתמהווה
ישרלא.במדינתההיודיםחירותלןעמהלילחם

בתיאתמפרקתחסמבה
הפרטייםהספר

מהלןעדייןהראשיהנבלמסתיים, 44ה"כשהספר
 ,המשךספרלכתובהנראהככלתכנןמוסינזון •חופשי

הפושעיםנגדבמלחמה'חסמנה-שםלונתןואף

הרשעכוחותנגדבמלחמות'החסמבאיםאוהמסוכנים'
 .מותובטרםאותולכתובהספיקלאאך-והזדון'
לצבא,סוף)(סוףמתגייסהשניהדורגםכאשרעתה,

שלשלישידורליצוררשימותיולפימוסינזוןהתכוון
שעיניונערלפקדאמורהיההחבורהעלחסמבאים.

הפרטיהשם-גנקיןגילושמוצהובשערוחומות,
כשםכנראה,המשפחה,ושם ,מוסינזוןשלבנוכשם

 fרנןהיאהמיועדתסגניתוברוסיה.אמושלנעוריה

הספיקהשלאבחבורהעוד •מוסינזוןשלבתוכשם
(המכונהבוריסהשמן:רחבעםהתימני:אביגדורלקום:

דת;יילדהנראהככלאלקנה,מרוסיה:עולהפושקין),
מניו·יורק.עולהוג'ניפר,ראשונה:עזרהמגישתדליה,
המחבר,שלברשימותיוהמופלאים''שמונתזו,חבורה
חדשי.םועוליםשונותעדותבנילכלולבמפורשנועדה
אתמאודהעסיקהישראליתבחברהההשתלבותנושא

יששכבותיהלכלכיצדלהראותביקשוהוא ,מוסינזון
הוותיקה,האשכנזיתלשכבהרקולא-בחסמבהייצוג
אחת.לאשהואשםכפי

הוסיפ~חסמנה,אךלעולמומוסינזוןהלך 1994במאי
חללקלהפוךהפסיקהכברהחבוהר •אחירוגםלחיות

בזכותהישארלית,הפופולירתמהתרובתבלתי·נפרד
גבליברמןטלשלבתוכניתוהשונים.ועיבדויהםהספרים

הובאשבהקבועהפינההייתהאףבספק''מוטלהצל"
חסמנה.מספרילרווניטציטוטביומויוםמדי

הצבריםלגיבוריםסלמלמיתוס,הפכוהחסמאבים
ספרשלזאתסוגההנוף.מןונעלמוהשלכוהציונים

בפושעיםבמאבקהשונותהרפתקאותהעוברתה'חבורה'

למצואשקשהמשוםאלויקיימ,תאינהשובובמחבלים
בבית.בטלוויזיהצופיםיאוםנבחץושחשמקיםליידםכיום

שלבעיניהםנתפסתהחסמבאיםשלהאלומיתהמחויבות
תוצרהאיחסמנהסדרתכמוזרה.האלפייםשנותלייד
ולאותמימים.פשוטיםערכיםעלשגדל ,אחרדורשל
ה'צפוניות'השכבותמנבירביםאםספקאלום:עריכרק
שעושיםכפיהנמוכות,השכבותבבניענייןיגלוהיוםלש

ההפקר.'ולייד'חסמנהבספרהחסמבאים
העצמאותגןשלשמואתלשנותשהועלתההצעה

האוצבהוהקטןהמסךדךרכעת,אךנדחתה.חסמנה','לגן
חוזירם.חסמנהחבריהסדרה,מספירכמהשלמחדושת

שלהישנהישארלאץראתלשמרשמנסיםהזקניםגם
 rמתענישאיונהיום,שלהישראילהנוערנציגיוגםפעם,
ממסכיהחורגותובהרפתקאותאביריאליםכךכל

לאייקןולהפךותוכלהחדשההחסמבהאםספקהמחשב.
אפשראבלמוסינזון,שלהחבורותשהיוכפיתרבותי
סבירה,ברמההרפתקאותשלמנהתספקשהיאלקוות
 ••תימומתלשןדיעלגעעוגאפליוואולי

 ··················· ayoi<ao@roako זii1 ~ shon:oo;,i •iב iii.1'ו

חזרמוסינזון

סמבה' nל,

לאחר ,-1966ב

שנותשבע

הפסדזן.פסקה.;

גדול,בספי

מהקמתבתוצאה

יבושלטרוןית

לברוחאותויל

נושיומאימת

הננןת.לארצות
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עבדהשארבין

בנויוכפועלשם . t 

השמועהפיועל

ודמןלנהלהספיק

 .נרומ , 12מרעם
הביחת~צדתב

פגשגםהוא

מיליונרשלגבlז
איוהתחתן

דותןהתננחרף

אביהשל
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