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 יוסי גמזו

 ְזַהב אֹוִפיר

 לזכרו היקר והבלתי נשכח של שייקה אופיר ז"ל

  

 ָמָחר ִתְמֵלאָנה ְבִדּיוק פ"ה ָשִנים ֶשל ֶעֶצב

 ֵמָאז נֹוַלד ִבירוָשַלִים ְגדֹול ַהַבְדָרִנים

 ֶשַהְםִדיָנה ַהֹזאת ָיְדָעה ֵמָאז קוָמה ְבֶעֶצם

  ְוֶשְכֵאב ֶלְכתֹו ֹלא ִמְתַקֶהה ִעם ַהָשִנים.

  

 ,הוא ֵבין ְמַשֲחִקים ֲעֵלי ָבמֹות ָנַסק ַלֹגַבה

 ִהְתַבֵלט ִכְכִפיר,  Show businessהוא ֵבין ְמאֹות גוֵרי

 הוא, ֶשֶהְחִליף ְדֺמּיֹות ְכמֹו ִתְלבֹושות ְבַגְרֶדרֹוָבה

 ָדָבר ְוֹלא ַרק ֵשם: ַשְיֶקה אֹוִפיר.-ָהָיה ַגם ֵשם

  

 ְוֶאת פֹוְלְקלֹור ָהָעם ַהֶזה, ֶשְכמֹו ְבפֹוטֹוְגַרְפָיה

 ָאָםן ִבְלִתי ָמצוי-וא ִבְזכות ִכְשרֹוןִהְנִציַח ה

 ַמְסִביָרה ַהִביאֹוְגַרְפָיה –ְבָכל ָמה ֶשָמַגע בֹו 

 ֶשַעל ְתָלאֹות ַחֵּיינו ְצחֹוק ִהְרִעיָפה ְכִפּצוי.

  

 ְיַשְעָיהו גֹוְלְדְשַטְין ֶשמֹוַלד ִבירוָשַלִים

 ַהָדת ִבְשכוַנת ֶאֶבן ְיהֹוֺשַע ֶשל שֹוְמֵרי

 ֶעְשֵרה ָלֵתת ְכֵתַפִים-ָאמור ָהָיה ְבִגיל ַאְרַבע

 ְלַפְרָנַסת ְבֵני ִמְשַפְחתֹו ְבֹדַאר ַהַםְנָדט.

  

 ֲאָבל ִבְמקֹום ֶזה ְמַזֵּיף הוא ֶאת ִגילֹו, ְכִאלו

 הוא ְמֺבָגר יֹוֵתר וִמְתַנֵדב ֶאל ַהַפְלָמ"ח

 וִמְצָטֵרף ַגם ַלַפְלָי"ם וְכֶשרֹוִאים ֲאִפלו

 ֵבין ְמַלֵוי ַהַשָּירֹות ִכי ִכְשרֹונֹו מוָכח

  

 ְבֶזֶמר וְבַדאְחקֹות ֶשַהֶחְבֶרה אֹוֲהִבים ָשם

 ַבְרֶזל ְלִחזוקֹו ֶשל ַהםֹוָראל-ִכי ֵהם ְמנֹות

 ֹוָכִבים ָשםשֹוְלִחים אֹותֹו ַלִּצ'יְזַבְטרֹון ִכְגדֹול ַהכ

 ְוָכְך נֹוְלָדה ַקְרֶיָרה ְבַחְסדֹו ֶשל ַהגֹוָרל.

  

 ְוָאז, ִכְכלֹות ַהִםְלָחָמה, לֹוֵמד הוא ַפְנטֹוִמיָמה

 ֵאֶצל ֶאְטֶין ֶדְקרו וְבֶחְבַרת ַמְרֶסל ַמְרסוֹ 

 ְגִמישותֹו ִהְדִהיָמה כֹוֵבש הוא ֶאת ִבימֹות ָפִריז ָבה

 " ְמַיֲחסוֹ Lifeו" –ֶאת ָכל ֺמְמָחיו ֶשל ַז'אֶנר ֶזה 

  

 ַלֶדֶרג ֶשל ֶאָחד ִמֵבין ְגדֹוֵלי נֹוְשֵאי ְדָבֶריהָ 

 ֶשל ָאָםנות ִאֶלֶמת זֹו ֶשֵאין ָבה שום ִדבור

 ַאְך ֵיש ָבה ִויְרטואֹוִזּיות ֶשֵּיש ֵמֲאחֹוֶריהָ 

 יִבים ֶאת ַהִּצבור.ַהְרֵבה ְזִריזות ְוֵחן ַהַםְלִה 

  

 ְוהוא ַמִגיַע ְלַאְרצֹות ַהְבִרית ְוהוא מֹוִפיעַ 



 ָעל-ִעם ַמְרֶלן ִדיְטִריְך ָהרֹוָאה בֹו ְמַבֵּצעַ 

 ְוָשב ָלָאֶרץ ָבה פֹוָצה ַהַפְנטֹוִמיָמה ִפיהָ 

 ְבְשַלל ַמַעְרכֹוִנים ַהַםְקִסיִמים ֶאת ַהָקָהל

 אֹו "ִצּיֹוָנה ְוָהַעִין ְכגֹון "ֹיִפי, ֶנָחָמה"

 ַבְזַמן-ַהְםֺקְלֶקֶלת" אֹו "ִשעור ַאְנְגִלית" ובוֹ 

 הוא ְמַבֵּים ֶאת "ַהַגָשש" וְמַכֵכב ֵביְנַתִים

 ַב"ַבִית ִבְרחֹוב ְשלוש", "ַאבו'ל ָבָנאת" ְוַכםוָבן

  

 ִלֵבנו-ְבִשיא ָכל ַתְפִקיָדיו, הוא ַהשֹוֵטר ַמְכִמיר

 ְוֶטֶרם ִכְשרֹונֹו ֺמָּצה ַעד ֹתם –ַמר ָאזֹוַלאי 

 ַמֶכה אֹותֹו ַהֹחִלי ַהמֹוָרא, ַלֲאסֹוֵננו

 ְוַההומֹור ַהְלֺאִםי ִפְתֹאם ִנְשָאר ָיתֹום.

  

 ן ֲאֵפָקהַאַחר מֹותֹו ָקְראו ַעל ְשמֹו ִסְמָטה ִבְצפוֹ 

 ַאְך ֵביֵנינו, ֵחי ַנְפִשי –ְוַגם ְרחֹוב ְבִראשֹון 

 ֵיש ַעד ַהּיֹום ַרִבים ֶשְלִזְכרֹו ִלָבם הֹוֶמה ָכאן

 ְרחֹוב ָראִשי. ְוֵיש ָלֶהם בֹו ֹלא ִסְמָטה ִכי ִאם

 


