***
יוסי גמזו

זְ הַ ב אוֹפִ יר

לזכרו היקר והבלתי נשכח של שייקה אופיר ז"ל
מָ חָ ר ִת ְמלֵאנָה בְ ִדּיוק פ"ה שָ נִים שֶ ל עֶ צֶ ב
מֵ ָאז נ ֹולַד ִבירושָ לַיִם גְ דוֹל הַ בַ ְד ָרנִים
שֶ הַ ְם ִדינָה הַ זֹאת י ְָדעָ ה מֵ ָאז קומָ ה בְ עֶ צֶ ם
וְ שֶ כְ אֵ ב לֶכְ ת ֹו ֹלא ִמ ְתקַ הֶ ה עִ ם הַ שָ נִים.
הוא בֵ ין ְמשַ ח ֲִקים ֲעלֵי בָ מוֹת נָסַ ק לַגֹ בַ ה,
גורי ִ Show businessה ְתבַ לֵט כִ כְ פִ יר,
הוא בֵ ין ְמאוֹת ֵ
הוא ,שֶ הֶ ְחלִ יף ְדמֺ ּיוֹת כְ מ ֹו ִתלְ בוֹשות בְ ג ְַר ֶדרוֹבָ ה
הָ יָה גַם שֵ םָ -דבָ ר וְ ֹלא ַרק שֵ ם :שַ יְקֶ ה אוֹפִ יר.
וְ אֶ ת פוֹלְ ְקלוֹר הָ עָ ם הַ זֶה ,שֶ כְ מ ֹו בְ פוֹטוֹגְ ַר ְפיָה
ִהנְצִ יחַ הוא בִ זְ כות כִ ְשרוֹן-אָ םָ ן בִ לְ ִתי מָ צוי
בְ כָל מָ ה שֶ ָמגַע ב ֹו – מַ סְ בִ ָירה הַ ִביאוֹגְ ַרפְ יָה
שֶ עַ ל ְתלָאוֹת חַ ּיֵינו צְ חוֹק ִה ְרעִ יפָ ה כְ פִ ּצוי.
יְשַ עְ יָהו גוֹלְ ְד ְשטַ יְן שֶ מ ֹולַד בִ ירושָ לַיִ ם
בִ ְשכונַת אֶ בֶ ן יְהוֹשֺ עַ שֶ ל שו ְֹמ ֵרי הַ ָדת
ַארבַ ע -עֶ ְש ֵרה לָתֵ ת כְ תֵ פַ יִם
ָאמור הָ יָה בְ גִ יל ְ
לְ פַ ְרנָסַ ת בְ נֵי ִמ ְשפַ ְחת ֹו בְ דַֹאר הַ םַ נ ְָדט.
אֲבָ ל בִ ְמקוֹם זֶה ְמ ַזּיֵף הוא אֶ ת גִ ילוֹ ,כְ ִאלו
ומ ְתנ ֵַדב אֶ ל הַ פַ לְ מָ "ח
הוא ְמ ֺבגָר יוֹתֵ ר ִ
ומצְ טָ ֵרף גַם לַפַ לְ יָ"ם וכְ שֶ רו ִֹאים אֲפִ לו
ִ
בֵ ין ְמלַוֵי הַ שַ ּיָרוֹת כִ י כִ ְשרוֹנ ֹו מוכָח
אחקוֹת שֶ הַ חֶ ְב ֶרה א ֹוהֲבִ ים שָ ם
בְ זֶמֶ ר ובְ ַד ְ
כִ י הֵ ם ְמנוֹת -בַ ְרזֶל לְ ִחזוק ֹו שֶ ל הַ םו ָֹראל
שוֹלְ ִחים אוֹת ֹו לַּצִ 'יזְ בַ ְטרוֹן כִ גְ דוֹל הַ כ ֹוכ ִָבים שָ ם
וְ כְָך נוֹלְ ָדה קַ ְרי ֶָרה בְ חַ סְ ד ֹו שֶ ל הַ גו ָֹרל.
וְ ָאז ,כִ כְ לוֹת הַ ִםלְ חָ מָ ה ,לוֹמֵ ד הוא פַ נְטו ִֹמימָ ה
אֵ צֶ ל אֶ ְטיֶן ֶד ְקרו ובְ חֶ בְ ַרת מַ ְרסֶ ל מַ ְרס ֹו
כוֹבֵ ש הוא אֶ ת בִ ימוֹת פָ ִריז בָ ה גְ ִמישות ֹו ִה ְד ִהימָ ה
אֶ ת כָל מֺ ְמחָ יו שֶ ל זַ'אנֶר זֶה – ו"ְ "Lifeמ ַיחֲס ֹו
ל ֶַד ֶרג שֶ ל אֶ חָ ד ִמבֵ ין גְ ד ֹולֵי נו ְֹשאֵ י ְדבָ ֶריהָ
שֶ ל אָ םָ נות ִאלֶמֶ ת ז ֹו שֶ אֵ ין בָ ה שום ִדבור
אַ ְך יֵש בָ ה וִ ְירטואוֹזִ ּיות שֶ ּיֵש מֵ אֲחו ֶֹריהָ
יבים אֶ ת הַ ּצִ בור.
הַ ְרבֵ ה זְ ִריזות וְ חֵ ן הַ םַ לְ ִה ִ
ַארצוֹת הַ ְב ִרית וְ הוא מוֹפִ יעַ
וְ הוא מַ גִ יעַ לְ ְ

יט ִריְך הָ רוָֹאה ב ֹו ְמבַ ּצֵ עַ -עָ ל
עִ ם מַ ְרלֶן ִד ְ
ָָארץ בָ ה פוֹצָ ה הַ פַ נְטו ִֹמימָ ה פִ יהָ
וְ שָ ב ל ֶ
ימים אֶ ת הַ קָ הָ ל
בְ ְשלַל מַ עַ ְרכוֹנִים הַ םַ ְקסִ ִ
כְ גוֹן "יֹפִ י ,נֶחָ מָ ה" א ֹו "צִ ּי ֹונָה וְ הָ עַ ִין
"שעור ַאנְגְ לִ ית" וב ֹו -בַ זְ מַ ן
הַ ְםקֺ לְ קֶ לֶת" א ֹו ִ
ומ ַככֵב בֵ ינְתַ יִם
הוא ְמבַ ּיֵם אֶ ת "הַ גַשָ ש" ְ
בַ "בַ יִת ִב ְרחוֹב ְשלוש"" ,אַ בו'ל בָ נָאת" וְ כַםובָ ן
בְ ִשיא כָל תַ פְ ִק ָידיו ,הוא הַ שוֹטֵ ר מַ כְ ִמיר -לִ בֵ נו
מַ ר ָאז ֹולַאי – וְ טֶ ֶרם כִ ְשרוֹנ ֹו מֺ ּצָ ה עַ ד תֹ ם
מַ כֶה אוֹת ֹו הַ חֹ לִ י הַ מו ָֹראַ ,לאֲס ֹונֵנו
וְ הַ הומוֹר הַ לְ אֺ ִםי פִ ְתאֹ ם נ ְִשָאר יָתוֹם.
ַאחַ ר מוֹת ֹו קָ ְראו עַ ל ְשמ ֹו סִ ְמטָ ה בִ צְ פ ֹון אֲפֵ קָ ה
וְ גַם ְרחוֹב בְ ִראשוֹן – אַ ְך בֵ ינֵינו ,חֵ י נַפְ ִשי
יֵש עַ ד הַ ּיוֹם ַרבִ ים שֶ לְ זִ כְ ר ֹו לִ בָ ם הוֹמֶ ה כָאן
וְ יֵש לָהֶ ם ב ֹו ֹלא סִ ְמטָ ה כִ י ִאם ְרחוֹב ָראשִ י.

