Lecture du texte : http://www.morim.com/enrico.mp3

הַזָמר והמוסיקאי ֶא ְנִריקוֹ ָמִסיָאס

ֶא ְנִריקוֹ ָמִסיָאס הוא זמר יהודי-צרפתי מפורסם .הוא נולד
בשנת  1938למשפחה יהודית באלג'יריה .שמו היה ָגְסטוֹן
ְגֵרָנְסָיה ,אבל החברים שלו קראו לו 'אנריקו' .השם הזה מצא
חן בעיניו ,והוא החליט להשתמש בו כאשר הוא שר ומופיע.
אנריקו ָמִסיָאס התחיל לשיר ולנגן בגיטרה בגיל צעיר מאוד.
אבא שלו היה המורה הראשון שלו .הם ניגנו יחד בתזמורת
)אוְֹרֵקְסְטָרה( של יהודים וערבים .התזמורת הייתה סמל של
שלום וחיים משותפים בין יהודים וערבים .בשנת  ,1962כאשר
הצרפתים עזבו את אלג'יריה ,עזבו גם יהודים רבים .אנריקו
ָמִסיָאס עבר לפריז ,ושנה אחר-כך הוא כתב את השיר הראשון
שלו' :להתראות מולדת שלי' .בשיר הוא מספר כמה קשה היה
לו לעזוב את המולדת שלו  -אלג'יריה .השיר התפרסם
במהירות ,והצליח מאוד .מאז כמעט בכל קונצרט שלו שר
אנריקו את השיר .הוא שר ומופיע בכל העולם ויש לו הצלחות
גדולות :בפריז ,ביפן ,בארצות-הברית ,ברוסיה ,ואפילו על יד
הפירמידות במצרים.
בישראל אוהבים את אנריקו ָמִסיָאס .כבר  40שנים הוא שר
בארץ בצרפתית ובעברית .אנריקו ָמִסיָאס הוא ציוני
אוהב-ישראל .הוא הגיע לכאן גם בזמן המלחמות כדי לשיר
לחיילים.
בשנת  2005קיבל אנריקו ָמִסיָאס תעודת כבוד של משרד
הביטחון ותעודת חבר בארגון של אומני ישראל.
מעובד ע''פ מקורות שונים .סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת
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הַזָמר ְוַהמּוִּסיַקאי ֶא ְנִריקוֹ ָמִסיָאס

ֶא ְנִריקוֹ ָמִסיָאס הוּא ַז ָמּר ְיהוִּדיָ-צְרָפִתי ְמֻפְרָסם .הוּא נוַֹלד ִבּ ְשַׁנת
ְ 1938לִמ ְשׁ ָפָּחה ְיהוִּדית באלג'יריהְ .שׁמוֹ ָהָיה ָגְסטוֹן ְגֵרָנְסָיה,
ֲאָבל ַהֲחֵבִרים ֶשׁלּוֹ ָקְראוּ לוֹ 'אנריקו'ַ .ה ֵשּׁם ַהֶזּה ָמָצא ֵחן ְבֵּעיָניו,
ְוהוּא ֶהְחִליט ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ַכֲּא ֶשׁר הוּא ָשׁר וּמוִֹפיַע.
אנריקו ָמִסיָאס ִהְתִחיל ָל ִשׁיר וְּלַנֵגּן ְבּ ִגיָטָרה ְבּ ִגיל ָצִעיר ְמאוֹד.
מֶרת
ַא ָבּא ֶשׁלּוֹ ָהָיה ַהמּוֶֹרה ָהִראשׁוֹן ֶשׁלּוֵֹ .הם ִנ ְגּנוּ ַיַחד ְבִּתְז ֹ
מֶרת ָה ְיָתה ֵסֶמל ֶשׁל
)אוְֹרֵקְסְטָרה( ֶשׁל ְיהוִּדים ַוֲעָרִביםַ .ה ִתְּז ֹ
ָשׁלוֹם ְוַח ִיּים ְמ ֻשׁ ָתִּפים ֵבּין ְיהוִּדים ַוֲעָרִביםִ .בּ ְשַׁנת ַ ,1962כֲּא ֶשׁר
ַה ָצְּרָפִתים ָעְזבוּ ֶאת אלג'יריהָ ,עְזבוּ ַגּם ְיהוִּדים ַר ִבּים .אנריקו
ָמִסיָאס ָעָבר ְל ָפִּריזְ ,ו ָשָׁנה ַאַחרָ -כְּך הוּא ָכַּתב ֶאת ַה ִשּׁיר ָהִראשׁוֹן
ֶשׁלּוְֹ' :לִהְתָראוֹת מוֶֹלֶדת ֶשׁ ִלּי'ַ .בּ ִשּׁיר הוּא ְמַס ֵפּר ַכּ ָמּה ָק ֶשׁה ָהָיה
לוֹ ַלֲעֹזב ֶאת ַהמּוֶֹלֶדת ֶשׁלּוֹ  -אלג'יריהַ .ה ִשּׁיר ִהְת ַפְּרֵסם ִבְּמִהירוּת,
ְוִהְצִליַח ְמאוֹדֵ .מָאז ִכְּמַעט ְבָּכל קוֹ ְנֶצְרט ֶשׁלּוֹ ָשׁר אנריקו ֶאת
ַה ִשּׁיר .הוּא ָשׁר וּמוִֹפיַע ְבָּכל ָהעוָֹלם ְוֵישׁ לוֹ ַה ַצּ ָלּחוֹת ְגּדוֹלוֹת:
ְבּ ָפִּריזְ ,בַּי ָפּןְ ,בַּאְרצוֹתַ-ה ְבִּריתְ ,בּרוְּסָיהַ ,וֲאִפלּוּ ַעל ָיד ַה ִפּיָרִמידוֹת
ְבִּמְצַר ִים.
ְבּ ִי ְשָׂרֵאל אוֲֹהִבים ֶאת אנריקו ָמִסיָאסְ .כָּבר ָ 40שׁ ִנים הוּא ָשׁר
ָבָּאֶרץ ְבָּצְרָפִתית וְּבִעְבִרית .אנריקו ָמִסיָאס הוּא ִציּוֹ ִני
אוֵֹהבִ -י ְשָׂרֵאל .הוּא ִה ִגּיַע ְלָכאן ַגּם ִבְּזַמן ַה ִמְּלָחמוֹת ְכֵּדי ָל ִשׁיר
ַלַחָיִּלים.
ִבּ ְשַׁנת ִ 2005ק ֵבּל אנריקו ָמִסיָאס ְתּעוַּדת ָכּבוֹד ֶשׁל ִמ ְשָׂרד ַה ִבּ ָטּחוֹן
וְּתעוַּדת ָחֵבר ָבִּאְרגּוּן ֶשׁל אוֹ ָמֵּני ִי ְשָׂרֵאל.
ְמֻע ָבּד ע''פ ִמקּוֹרוֹת שׁוֹ ִנים .סרג' ְפִריְדַמן ֶ -ר ֶשׁת אוְֹרט ָצְרַפת
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: פעלים
Traduction
utiliser
jouer instrument
abandonner
déménager
se produire
devenir célèbre

הוא הווה
משתמש
מנגן
עוזב
עובר
מופיע
מתפרסם

 עבר- הוא
השתמש
ניגן
עזב
עבר
הופיע
התפרסם

בניין
התפעל
פיעל
פעל
פעל
הפעיל
התפעל

שם הפועל
להשתמש ב
לנגן
לעזוב
...לעבור ל
להופיע
להתפרסם

Vocabulaire à compléter
chanteur
musicien
célèbre
lui a plu
orchestre
symbole
vie commune
patrie
rapidement
guerre
diplôme d'honneur
Ministère de la défense
carte de membre
organisation
artiste(s)

זמר
מוסיקאי
מפורסם
מצא חן בעיניו
תזמורת
סמל
חיים משותפים
מולדת
במהירות
 מלחמות,מלחמה
תעודת כבוד
משרד הביטחון
תעודת חבר
ארגון
 אומנים,אומן
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שאלות
 .1איפה נולד אנריקו מסיאס ?
 .2מה שמו האמיתי ?
 .3מהו המקצוע שלו ?
 .4מדוע הוא היה צריך לעזוב את מולדתו ?
 .5מה היה מיוחד בתזמורת בו ניגן בארץ מולדתו ?
 .6מי לימד אותו את המקצוע שלו ?
 .7מה הוא מספר בשיר ''להתראות מולדת שלי'' ?
 .8כמה זמן אנריקו שר בישראל ?
 .9למי שר אנריקו מסיאס בישראל ?
 .10מה קיבל אנריקו בשנת ? 2005

