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זמו אל־מצוי, פילפל זהו

הו ש ן* ש מי ? ל ת ו י ע  — אל־מצרי לפילפל מיד שיפנה ב
 בעיה־ את תיזמר כבר הוא שלאגרים. מהן יעשה הוא י

ה שיר את הכסף. נעלם לאי העובד: האדם של הבעיות
גלי מעל לשבוע פעם לפחות לשמוע אפשר תשלומים

 יצאה כמובן / שמלה קונה אשתי יום כל ישראל: קול
 ׳וזלבשה פתאום / והארנק מהגרביים חוץ / חדשה דוגמה

 איך / מתאים לא — לובשת שאת מה / שק. דוגמת לי
 קונה ״אני מהר: לי ענתה / ? הבגדים כל קונה אתה

 דבר הכל / בתשלומים בתשלומים, — — בתשלומים.״
 אי־אי / למכולת הולכת / המשכורת כל / בתשלומים.
בתשלומים.

 אלברט עם ״דיברתי בשטף, פילפל סיפר אחר,״ ״יום
 המחבר ממצרים, כינור מנגן שלי, הבר זה — שיטרית

 בשביל בעיה עוד וחיפשנו — שלי לשירים המלים את לי
 השכנים! לדבר? יש מה לו: אמרתי ״פתאום שיר. לעשות

 משתמש הוא בה פילפל, של אשתו מרי, שכנים?״ אין למי
 לא בכלל היא בחיי, (״מסכנה בשיריו רבים לחיצים כמטרה

 אחרי קצר זמן זה היה שלה. את היא אף תרמה בזאת!״)
 בישראל: רשום ששמו כפי או — אל־מצרי פילפל שמשפחת

 בסימטה השכנים, פריג׳ידר. רכשה — מוגרבי אלברט
 הנוצץ. במקרר מתבשיליהם לאחסן מיהרו הצרה, היפואית
 התוצאה: וזו מרי, יעצה השכנים,״ לשיר בית ״תוסיף
 קניתי אני ובמקדמו / המקרר את מכרתי ימים מכסה
 איזה אצלי שמים / באים תמיד השכנים כל / פריג׳ידר

 ואבטיחים זיתים וגם / ודגים פירות עופות, חלב, / דברים
 תמיד / מזלי. זה השכנים, עם / בשבילי אין קסן מקום /

לילדים. החלב את רוצים / יושנים כשאנו יורדים
 בעיה ״כל דמי־המפתח. על ושיר המסים על שיר לו יש
 שמע, הנה משתגע. ״הקהל בהנאה, הסביר מוצא,״ שאני
 שאתה מה לך אתן — צודק לא אני אם צודק. שאני ותגיד
 למקסים לירושלים, פעם נסעתי אוטובוס. על שיר זה רוצה.
 את לפעמים. שירים לי שכותב ממרוקו יהודי מלכא,

 בעיות?׳ ,יש אותי: שאל בעצמי. מחבר אני המוסיקה
 — שבנים על כתבתי. כבר — מסים על חשבתי. חשבתי,

 הסתכלתי שרה. הארץ כל — תשלומים על שדתי. בבר
 שמע: הנה, ,האוטובוס!׳ לו: ואסרתי מהחלון

 1 אותי דוחפים בתור, עומד / לעבודתי ממהר אני
 איש ליד / ושתקתי. רגלי על דרכו / עליתי רק כשלאוטובום

 / ״תפיסו״ לי אסר לשבת, באתי / באוטובוס מקום התפנה
 — נוזזייוק רוצה אם / קולנוע לא זה ״שסע לו: אנזרתי

 לו אין פשוט מנגינה. עדיין לזה אין אופנוע.״ לך תקנה
 עובד בינתיים משגע. שזה ספק אין אבל לפילפל. זמן

 השירים מחכים פילפל אצל כי אחדים. שירים על פילפל
יעני. באוטובוס, כמו בתור. החדשים
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מקאהיר״ הדש ״כשבאתי

ץ ** נ ג ה י ר שי  שם במצרים, בעיקר פותח פילפל של ה
 שאוהבים או עליו. להתווכח ואין כ״מונולוג״, ידוע הוא ^

 המונו־ של העברית אך במרק. פילפל כמו לא. או אותו,
 ושל ממצרים, שנים שש לפני שעלה השחרחר, לוגיסט

 העברית בדיוק אינה שיריו, את לו שסיפקו המשוררים יתר
 זק. או שלונסקי אלתרמן, על לדבר שלא הלשון. ועד של
אותו הפנה מתוכניותיו, בכמה אותו ששיבץ אחרי כן, על

' י׳׳
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אשתו ע□
חודשים לחופשה, עז

 של ימה שפת על
 נס־ לשס אלכסנדריה,

עלייתם. לפני אחדים
הזוגות עת

מהרפעותיהם. אחת עת

 אף רושדי, פאיזה
 ב* ממצרים, היא

פלאח. בלבוש פילפל
 בחליפה הצעיר הגבר הוא פילפל בני. הוא הסרם שםמצוי בסרט

 של אביו למיליונר, שנישאה העןזרת הכורסה: מל האלגנטית.
אביהם. לבין בינם הפרידה ולאחותו, לפילפל הציקה החורגת האם מתה. שאמו אחרי פילפל,

ר , . . ת ס ל ר . .ק ת ס ל ר # . ק ת ס ל ר , . ק ת ס ל ר • . ק ת ס ל ר . , ק ת ס ל ר . . ק ת ס ל ר . . ק ת ס ל קייסתו , . ק

י55*5̂י!!י

ש של השלאגרס שמ ו

 בן־ישראל, יוסף ישראל קול של המזרחיות התוכניות מנהל
העברית. בשטח פחות־מהפכניים משוררים לכניה

 לי: אמר הוא חפר. לחיים מכתב ״שלחתי פילפל: סיפר
 עסוק עכשיו אני אבל שירים. כמה לך אחבר אני ,פילפל,

 הוא אחכה. טוב אמרתי בתערוכה.׳ שלי במועדון־הלילה
 אתי קבע הוא אמיר. לאהרן גם כתבתי עסוק. עכשיו ער

 אל — ממני מבסוט היה הוא עטרה. בקפה פגישה מיד
 עובד עכשיו אני השיר. את לי הראה שבוע אחרי תשאל.

שלי.״ הבאה הבומבד, יהיה זה תראה, עליו.
פילפל. יא אינשאללה

 / מהיר סידור לי הבטיחו / מקהיר חדש כשבאתי
 / שכנים. ובלי פריג׳ידר עם / גנים סביב דה־לדקס, שיכון
 / דה־סוטו. אולי או שברולט / אומו עם מנהל, של עבודה

 מניו־יורק אישה לי הבטיחו / הייתי רווק שעוד ומנימן
 מזהיר./ עתיד לי הבטיחז / מקהיר חדש כשבאתי / מימי.
 לא ותשלום ופרסום, כבוד / ודן באכדיה אשיר ערב בכל
 שלי והתמונות / בסרט ראשי כוכב אותי יעשו / קטן

במסגרת. ישימו
 מכיון אבל נוספים, בתים כמה על משתרע כמובן, השיר,
 לספר המתאים המקום כאן סרטים, הזכיר אמיר שאהרן

 לפני כי סרטים. לבין אל־מצרי פילפל שבין הקשרים על
 לשתי ואב 31 בן כיום שהוא פילפל, הספיק ארצה, שעלה
 את גדולים. מצריים סרטים בחצי־תריסר לשחק ילדות,

 הראשון. בסרט מהופעתו כתוצאה קיבל פילפל השם עצם
 בכיסו, עדיין נושא הוא אותו הסרטים, חברת חוזה על

 פילפל) של אביו שם הוא (יוסף יוסף איברהים כי כתוב
הבלתי-נראה. הכובע בסרט פילפל, של התפקיד את ימלא

★ ★ ★

בפרמיירה בכתה אמא
לחוג־ הודות הצעיר מוגרבי אלברט הגיע האולפן

 שהופיע מפורסם, פסנתרן היה אביו הבלתי־מצויה. פתו
 ילדים 11 ״היינו בקהיר. גדול מיוזיק־הול של במסגרת

 תענוג לו היה לא אחד אף ״אבל פילפל, סיפר במשפחה,״
 ברחוב, בבית, — מקום בכל שר הייתי כמוני. מהמוסיקה
פעם לשיר. רק בראש, דבר שום לי היה לא באמבטיה.

 אמר הוא שלו. לתיאטרון איתו אותי שיקח לאבי אמרתי
 שבסוף עד — ממזר הייתי איך — לבכות התחלתי לא.

תתלבש.׳״ ,טוב אמר:
 את מאביו שירש נשבע הלהקה, מנהל בפני התחנן הנער
המנהל שירים. שני בפניו והשמיע המוסיקלי, כשרונו
לו לשכור אלא ברירה היתד, לא ולאביו ממנו, התרשם

 של קבוע כאמן הנער הופיע קצר זמן תוך לזימרה. מורה
 חיפש הוא אביו. אותו מלודה הפסנתר כשליד הלהקה,

לתוכנית שזכה עד השידור, אנשי בין להידחף הזדמנות כל

 . הסתנן חצופה שיטה באותו — הרדיו ומן דקה. 20 של
הקולנוע. אל

 עצומה. להצלחה זכתה הבלתי־נראה הנובע הקומדיה
 שנה בעבור הצופים. לב את שבה השובב, הילד פילפל,
 הפעם גם שוב. מופיע הבלתי־נראה הכובע המשך: הוסרט

האול כל ושערי ביותר, המלבב הכוכב הקטן פילפל היה
לדודתה. לפניו נפתחו פנים
 ענקי של בצידם לדראמה. פילפל עבד הקומדיה מן

 הופיע ודאקים, ובישארה שאדיה כמו המצרי, הקולנוע
 סובבה העלילה ביתי. את הרסתי הסרט של השני בתפקיד

 עד (פילפל) הצעיר בבנו הרודה חסר־רחמים, אכזר, אב על
 דראמתי, היה ״זד. פילפל: מספר להתאבד. אותו דוחף שהוא
 ספרים חמישה לוקח אני איך הראתה המצלמה נשבר. שהלב

 צווארי סביב חבל קושר אחר־כך כיסא, על אותם שם גדולים,
 - והתרכזה הצידה, זזה המצלמה אחר־כך הכיסא. על ועולה

 בחור של צל — הקיר על שהצטייר שלי, הצל על רק
 אותי רואה הוא שלי. אבא נכנם זה ברגע בדיוק תלוי.
 ענת בני! ,בני! תינוק: כמו בוכה הוא מתמוטט. והוא תלוי

אוי!׳ אוי אוי בני! את הרגתי אותו! הרגתי בני! לי!
 הפרמיירה בהצגת ישבתי באמת. מזעזע לך, אומר ״אני

 עלי. וכאב מפחד צורחים אנשים איך ושמעתי הסרט, של
 לבבות. התחילה מת, אותי כשראתה לידי. ישבה שלי אמא

 מת. לא אני נכון, לא זר, הבכי, אל ,אמא, לה: אמרתי
 כך כל לבכות, המשיכה היא איפה? אבל בסרט,׳ רק זה

חזקה.״ דראמה היתה
★ ★ ★

״ארטיסט״ ?א :המקצוע
מצא ובנשפים ברדיו כסרטים, הופעותיו ין ף•

 מהנאות ולטעום אשה לשאת לגדול, הזמן את *״פילפל
עלתר. שכאשר מקהיר, מרוצה היה כך כדי עד העולם.

 קיבל לפתע להקתו. עם במצרים נשאר לישראל משפחתו כל
לפני לראותך ורוצה מאד חולה ״אמך מאחיו: מכתב

ועלה מזוזדותיו את ארז שניה מחשבה ללא שתמות."
 חזקים מוגרבי משפחת בני את הקושר הקשר כי לישראל.

הכסף. מן בהרבה
 או רק בנמל. לו ממתינה אמו את לראות שמח בחיפה

 אמהית, תחבולה אלא היה לא הבהול המכתב כי הסתבר
 ועתה מימיה, חולה היתד, לא היא ממצרים. אותו להוציא

 היפואי. בק חסן מסגד ליד שכונה, באותה האחים בל גרים
 כולכם ״תישארו אמם, להם אמרה חיה,״ שאני זמן ״כל

 מד, שלו.״ לכיחין אחד כל ללכת תוכלו אחר־בך סביבי.
ביש מצליח־מאד אמן אל־מצרי, פילפל אין מדוע שמסביר

 ביפו נמוש בבית החדר־יחצי בת דירתו את עוזב ראל,
יותר. מרווחת לדירה ועובר

לפרנסה. לדאוג חייב אל־מצרי פילפל היד, לא בישראל
 לחפש אותו דחף משהו אולם להופעותיו. מוכן קהל לו היה
 זה הובי, זד, אהבה, זה ״שירד, חדש. מקצוע זאת בכל

 רוקחות, מקצוע? כן אם מה, מקצוע!״ לא זה אבל — שגעון
 עובד הפופולארי, המזרחי הזמר אל־מצרי, פילפל למשל.
 וגם הוא וגם — לרוקח כעוזר ביממה שעות שמונה
 אינה המשכורת קשה, העבודה הסידור. מן מרוצים הרוקח
 מה אל־מצרי פילפל את מישהו שואל כאשר אולם גבוהה,

מעבדה.״ ״עובד אם: כי ״ארטיסט״, עונה אינו הוא מקצועו,


