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 שלי,״ הביוגראפיה את לרשום ״התחלתי
ספר.״ יהיה זה פעם ״אולי גילה,
 על הסתם מן יספר זה, ספר יופיע אם
 וההליכות, עדין־המראה הביישן, היהודי הנער

 שנתיים ואשר בישיבה שנים ארבע שלמד
 מתנת־האל על יספר הוא כמכונאי. עבד

למ במהרה שהפכו זהב קול — הנהדרת
 יספר הוא הישיבה. של הילדים מקהלת נצח
 להופיע והתחיל שהתבגר המקהלה מנצח על

 המעבר מן הימסונוזר הדתי, העלם על !כחזן
 שר, היה בו הדתי, מטכם־הכלולות החד

הטכס. שלאחר המודרנית הילולת־הכלולות אל
 — ובסוף באמצע בהתחלה, — לכל ומעל

 בזימרה. עמאר ג׳ו של הצלחתו על יספר
 אינו היום ועד בקונסרבטוריון, למד לא הוא
 לא לזימרה מורה שום תווים. לקרוא יודע

 הדו־רה־מי. בסולם והורידו קולו את העלה
 מחוץ הידהד שלו ,הדק הטנור קול אך

 אל והגיע אוג׳דה, של בית־הכנסת לכתלי
וקזבלאנקה. רבאט של המוסיקה אולמי

 נשוי־טרי ג׳ו בהיות שנים, שמונה לפני
 הוא בביתם. אשתו דוד הזדמן בלבד, 20 בן

 ההקלטה את והשמיע ג׳ו משירי כמה הקליט
ההז הגיעה מיד בקזבלנקה. פיליפס לסוכן

ב תקליטים שלושה להקליט הראשונה מנה
החלה. המסחרית הקריירה ערבית.

 לו: אמר בן־ישראל הערביים. מתקליטיו כמה
 לקנות מוכנים אנחנו יפים. ״התקליטים

 לא זה על לשידור? ג׳ו את להזמין אותם.״
חשב.

 ברמת־גן. אחיו לבית חזר הזמר־העולה
 אותו שלחה וזו לסידור, לסוכנות פנה הוא

 הוא נזכר בחכמה,״ ״עשיתי הירדן. למשמר
 בשבע הגעתי לבדי. לשם _ ״נסעתי עתה,

 באוטובוס הייתי כבר בבוקר בארבע בערב.
 בשבילי, לא זה לתל־אביב. אותי שהחזיר

כזה.״ מקום
 הוא בעיניו: חן יותר מצא השני הסידור

 ועם וושינגטון, בגבעת המורים לסמינר נשלח
 של בבית־הספר כמורה נתקבל סיומו

 כמורה ימיו היו אז שכבר אלא רמב״ם. יד
 כי ששמעו ממארוקו, עולים אלפי ספורים.

 ה־ המדור אל פנו ארצה, הגיע עמאר ג׳ו
 את לשמוע ביקשו ישראל, בקול מוגרבי

 לבן־ שוב פנה ג׳ו מאוג׳דה. הזמר שירי
 בתוכנית להקליטו זה הסכים והפעם ישראל,

במס שירים, שלושה שר הוא דקה. 20 של
 מהם שניים מזרחית. למוסיקה התוכנית גרת

ליש זה ויום משה ישמח כיום: מפורסמים
ראל.

 ג׳ו של בקריירה נקודת־מיפנה זו היתד,
ישראל. קול של המזרחיות ובתוכניות עמאר

ע עמאו. ג׳ו שו לגמתי״.״ שניה כוסית ועוד שתית׳, אחת ״כוסית ו הבזמונים מצעו נ

• •
 לפרקי הקשיבו .3.30 השעה ישראל. ״קול

.עמאר ג׳ו בביצוע מזרחיים, חזנות .  קול .
 את מגישים ואנו 8.50 היא השעה ישראל.

 השיכור בשיר נפתח לך. זמר זמר תוכניתנו
.עמאר ג׳ו מאת .  .6.03 השעה צה״ל. גלי .

 הפופולרי בשיר נפתח כבקשתך תוכניתנו את
 נוכל שלא רבים, כה מאזינים על־ידי שבוקש
 ישמח הנה לכולכם, שמותיהם. את, להקריא

 ישראל, קול .עמאר ג׳ו בביצוע משה
.עמאר ג׳ו — כבקשתך עבריים שירים . . 

.עמאר ג׳ו — צה״ל גלי .  — ישראל קול .
.עמאר ג׳ו .  — כבקשתך עבריים שירים .
. עמאר ג׳ז .  .. . עמאר ג׳ו — ישראל קול .

״ .. . עמאר ג׳ו — הפיזמונים מיצעז

א ו ך מ ו ,1ןן ׳ אר. ג מ  אינו הוא איפה ?ן
 מוסיקלית תוכנית כמעט אין מופיע? ^

 מסולסל. כחוט־שני בה משתזר אינו שקולו
 מזרחית תוכנית במרכז עמד שעבר בשבוע

 בתל־אביב. התרבות היכל — בקודש־הקדשים
ההצל על אומר הוא מה — עצמו והכוכב

 שפשטה שלו לפופולריות תגובתו מה חה?
 בקול מגלה הוא ״שמע,״ בארץ? כמגיפה

 דיברתי מחורבן. יום עלי עבר ״אתמול רך,
 אולי בבית. חיים לי אין אשתי. עם זה על

שירה.״ של הזה העניין כל עם אפסיק
להפסיק?״ ג׳ו, ״דחילק

 אותם אוהב אני וילדים. אשד, לי יש ״כן.
 מבעד רוטטת כנות מלאות וכשעיניו הרבה.״

מסו ״אני הוסיף: חסרות־המסגרת, למשקפיו
בשבילם.״ הכל לעזוב גל

 הלב. אחת: במלה לו? כואב בדיוק מה
 להתרוצץ צריך כשהוא פשוט, שותת, לבו
 ולעזוב הארץ פני על מקומות מיני בכל
 בבית. ילדיו* ושלושת ריימונד אשתו את

ה ובלילה בירושלים,. שר הוא אחד לילה
ב הקלטה לו יש בבוקר בפתח־תקוה. שני
 והי־ המקהלה. עם חזרה ובערב ישראל, קול

 בית לא בבית. ומחכה יושבת המסכנה אשד,
 ואשר החיים שוקקים שם דיזנגוף, ברחוב

 לשעה־ לבדר יכולים שבו חלונות־הראווה
 תל־ של חי פחות ברחוב לא גם שעתיים.

 בין קטן מושב רמב״ם, ביד אם כי אביב,
 להיות שיכול הגבר ואיה ולטרון. רמלה
מאושרת? לגמרי אינה כשאשתו שמח,
 את למכור לאשתו ג׳ו הציע מזמן לא

 רק מושבניק ״אני לרמת־גן. ולעבור משקם
 שבחצר הפרי ״כעצי הוא; מתוודה בשם,״
 לא אשתי אבל בשכר. השכנים אחד מטפל
במושב.״ גרים הוריה לעזוב. רצתה

לפ לה יש במושב צודקת." היא מבחינתה,
 ברמת־גן בעל. לא אם וקרובים, הורים חות

 מי — ובעל וקרובים, הורים לה יהיו לא
 עם לגמור פעם לא ג׳ו חשב כן על יודע?

 רוצה הוא מהר. כל־כך לא אבל הזימרה.
 לעצמו קבע בינתיים מכונית. לקנות קודם
 ועד אחר־הצהריים ששי מיום מקודש: כלל

מדלי אשתו בבית. יושב הוא למוצאי״שבת
הנאה בבית־הכנסת מתפלל הוא נרות, קה

חודשים. 6 אסתר ,3 דוד וחצי, 4 אורי *

 גמורה. בטבעיות מתנהג (״אני המושב. של
 זה אבל מפורסם, זמר שאני יודעים כולם
 ומקפיד שבינינו!״) היחסים את משנה אינו

השבת. מצודת על
 בבית האשד, יושבת השבוע ימי בשאר

לע נוסע — במקצת עצוב — ג׳ו ואילו
בודתו.

* ★ ★
העצוב העני קוד

 העצבות מן לג׳ו באו הגדולים דברים ך*
 כמה לפני למשל, הנה, הנסיעות. ומן 1 ן

 עצוב. היה הוא לחיפה. ברכבת נסע שבועות
ל  בדל־ דלק מושבו, ליד הקרון, רצפת /

 — זה את זה הבינו כך כל הם סיגריה.
 בעשן. עלו שחייה והסיגריה העצוב ג׳ו

ביניהם. נוגה שיחה התפתחה
ה/ בך / סיגריה ״בדל ג׳ו: לוי  /התקווה ת

 כולה/ תחרוך ל3אותה/ תשרוף הצ,יפיה./פן
סיגריה.״ בדל

 בעוד בשקט. באש, לעלות המשיכה הסיגריה
 נוסף שיר כולה הארץ תפזם מספר שבועות

עמאר. ג׳ו של
 פעם, המפורסם. השיכור שיר למשל, או,

 מ־ לעיר ג׳ו נסע במארוקו, עדיין בהיותו
 אינם אנשים שם הספרדית. במארוקו ליליד,

 שירים ולשיר עצובים להיות מתביישים
מו אוג׳דה של הערבים כמו לא עצובים.

ו הערבית. מארוקו ערי יתר של או לדתו,
 מליליה, של ברחובה מדדה שיכור גם הנה
 אינו מישהו אם השיכור, שיר לעצמו. ושר
 רשימת בראש השלאגר הוא זאת, יודע

רבים. חודשים מזה ישראל, פזמוני
 עונה הוא עצמו? עמאר ג׳ו של וד,שלאגר

 במוחי צץ ״הרעיון העני. שיר היסוס: בלי
 המעודן, בקולו מספר הוא בצבא,״ בהיותי
 (בלתי־מוסמר, מורה הינו כי מיד עליו המעיד

 ״קראו ביבנה). דתיים למורים סמינר בוגר
 במשך גדול: ארטיסט הייתי למילואים. לי

 חבר לי היה כלום. עשיתי לא יום שלושים
 עלי השאיר הוא עני. באמת אחד לאוהל.

 היד. הזה, העני והנה, מאד. עמוק רושם
 והמחסור. העוני בעצב עצובים שירים שר.

 את בהשפעתו, חיברתי, שמירה של בלילות
עלי: האהוב השיר

 בלילה / החול מן בוקעת תוגה ״בלילות
ב/ העני קול / הקול את מלווה דומיה עזו  ה

 הבוכה / האומלל העני / העצוב העני
הגורל.״ ומבכה

★ ★ ★
השולטאן לארמון הזמנה

*  ב- התחילה לא עמאר של צבותו *
 את לעזוב נאלץ היה בו הראשון לילה ^/

 לשיר למרחקים ולנדוד רמב״ם ביד משפחתו
 — כן לפני הרבה עצוב היה הוא שירו. את

 הרחק שלחו שאביו 14 בן נער של עצבותו
 ואשר מקנס, בעיר בישיבה ללמוד מביתו,

 טבילה טובל היה חודשים לששה פעם רק
המשפחתית. בחמימות קצרה

 לעלות שנים, שלוש לפני החליט, כאשר
 היד, כבר לישראל, משפחתו בני בעקבות

 מולאי מארוקו. בכל מפורסם אמן עמאר ג׳ו
 שלח אף מארוקו, שולטאן של בנו אל־חסן,

 בארמונו. מלכותי בנשף להשתתף הזמנה לו
 כתב ההזמנה, את לדחות נאלץ היד, ג׳ו

לעיר דחוף באופן לנסוע עליו כי לנסיך
מחלה. עקב שבצרפת, וישי י,מרפא
 בצד ג׳ו: על כל־בך ידוע שאינו פרט
 בארץ להקליט כבר הספיק העבריים, שיריו

ערביים. שירים 40
ב הנשמעת זו — עמאר ג׳ו של שירתו

ל זוהי, ערבית. מוסיקה אינה — עברית
ליש זה ביוס סגנונות: של תערובת מעשה,

 חזקה ספרדית השפעה בולטת למשל, ראל,
 נאפוליטאניים. לחנים מזכיר העני שיר מאד.

ה הניגון לכל מעל מורגש משה בישמח
 חזנות שירי צפון־אפריקה. ערביי של מיוחד
 תורכית נעימה על מעידים עמאר של רבים

 פרי הן המקרים, ברוב המנגינות, מובהקת.
 במעט- נעדר אחד מיקצב עמאר. של יצירתו

 כפי הערבי, המיקצב אלה: משירים לחלוטין
 השירים הארץ. תושבי רוב אותו שמכירים
נש ורמאללה מקהיר המשודרים הערביים

חד־גוזניים. עמאר באזני מעים

★ ★ ★
בקובה חזן דרוש

 ,1956 ביולי ארצה, שהגיע אחרי ***בז?}
ה עורך בן־ישראל, ליוסף עמאר ניגש

לקח עמו •ישראל. קול של המזרחיות תכניות

מפור תל־אביבית עתונאית השבוע סיפרה
מו המלים את שומעת רק ״כשהייתי סמת:
 עד הרדיו. את סוגרת הייתי מזרחית, סיקה
 עמאר. ג׳ו של קולו את שמעתי אחד שיום
המזרח.״ שירי של קבועה מאזינה אני מאז

 דרך גלויות ״קיבוץ כך. על מאד גאה ג׳ו
לישראל. תרומתו את מגדיר הוא השירה,״

 לשיר הוזמן הוא תוכנית. רדפה תוכנית
 לשמוע ■נהרו אלפים בירושלים. הנשיא בבית
 החלו מעריצות מכתבי בהופעותיו. אותו

 ישראל. קול של בתיבת־הדואר נערמים
 אולי שיריך, את מעריצה ,אני כתבה: ״אחת
 שאפילו לכם תארו תמונה.׳ לשלוח תוכל

הצ אפילו היו אז. לי היתד, לא תמונה
״ . . . ת ו  ,איפה כמו: ״דברים הצעות? איזה ע

 שאני עניתי לכולן אותך?׳ לפגוש אוכל
לילדים.״ ואב נשוי

 של בליבו מקוננת ההצלחה, כל למרות
 יותר או פחות הגיע הוא סתומה. אכזבה ג׳ו

 מבוקשו, לו ניתן אילו הלאה? לאן לפיסגה.
 אין אבל בקונסרבטוריון. ללמוד הולך היה

 פנה הוא לכך. המספיקים האמצעים בידיו
 עומדת לו. יעזרו הם אולי — ישראל לקול
 שם דרוש לקובה. לנסוע הצעה גם לפניו

 שש אינו הוא אבל שעור־קומה. בעל חזן
הארץ. את לעזוב למחשבה

 מד. ועל משה. ישמח שר אני ״סוף־סוף,
 ישבו שבני־ישראל כך על לא אם משה שמח

 להעציב שלא כדי כן, על הקודש?״ בארץ
אפ בישראל, מאזיניו את ולשמח משה, את
 בעתיד ינטוש לא עמאר ג׳ו כי להניח שר

הארץ. את ולא ד,זימרה את לא הקרוב

ל  במחזה הראשי בתפקיד הבמה, במרכז יושב עמאר ג׳ו 1111 "1^(71 ל ״
# 1^# 1 \11 1| | המקהלה חברי לזימרה, תלמידיו ניצבים מסביבו חנוכה. /

קק״ל. האותיות כתובות שעליו מגן, נושא משמאל החשמונאי במארוקו. בהיותו הקים שהוא
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