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    קוים לדמותו– )1964-1924( אבי שחר 

  )1964 בדצמבר חותםפורסם ב(

 בפגישה ךלם לא ידעת במה יפתיעו לע. תמיד היה אבי מפתיע.בעיתון רה ומסגרת שח, ההפתעה האחרונה 

. דידענו שהוא חולה מאו,  ידענו שהוא חולה. מעשה רדף מעשה, יזמה רדפה יזמה, רעיון רדף רעיון.הבאה

אינו  רךא,  מעולם לא נראה בריא מדי.כי אבי היה סמל החיוניות ,ם המוותו זאת ענובכל זאת לא קשר

 טעות מרה .א האמנו שדינמיות כזאת יכולה אף למות ולכן ל.מפעילופעיל  ,תמיד תוסס. אותו בכל מפגש

   .וטעינ

 .פעמי- חד, דד ומיוחיחיכי הוא היה   אספר להם?ולאלה שלא הכירוהו מה אספר על אבי לאלה שהכירוהו  

 אי –" קוני איילנד"תו בילה בוד לא מעט מיל.הבמה, ועיםהשעש, מילדות הכיר את עולם האמנות

אל , "מר הצעירוהש"הרצינית הובילה אותו אל   חייוך דר.הוא אהב את זהו, יורק- של ניוהשעשועים הענקי

, השעשוע, שחק הוא אהב בחיים את המך א.בקיבוץ סאסא  החלוצית בגלילתההתיישבוה ארצה ואל יהעלי

המגרה  ,תחקהמׂש, יהחופשבמשחק הצלילים ,  כאן.אז'גיקה יותר מכל את הז ואולי לכן אהב במו.השחוק

   .כאן היה ביתו הרוחני –חוק חק את הכאב וכואב את הׂשוהׂש, הומתגר

והיה יקה הקאמרית זאהב את המו. ותבמרצה וכ, מורה,  מנגן–ו רבות ומגוונות יקליות היזפעילויותיו המו 

, ההתמצאות – דוייחו  בעינינו היהך א.ה הצליח בהן כ אהב את ההוראה ולכ.פועלבאותה  שיםמהעו

" טיתדנדק תואמנ"באופן דוגמטי כאז 'בהם ראינו את הגש עוד בימים .אז'גהאהבה וההערכה הנכונה ל

הם ביטוי שמצאו ל,  אל הכאב והעלבון של השחור– אבי את תשומת לבנו אל המקורות האמיתיים הסב 

תור אז קסמו לו האל'בג. ודרך המשחק וההמצאה ביטאו את החיוניות הזאת, חיוני ואופטימי באמנות זאת

   .אהב להיות מופתע, כי כשם שאהב להפתיע, ההפתעה המתמדת, וההמצאה

 מיד ךומי כמוהם חש בכ, אותם  כנראה שפשוט אהב?הילדים והנוער  אתךמה היה בו שקשר אליו כל כ 

כן ש, שר היה ללעוג לו אי אפ.מעולם לא היתה נלעגת, תעילג ד בהיות העברית שבפיווע  ?אהבה משיבו

 ולצחוק אליו  אלא להצטרףךלא נותר לכי עד , טובה וברוח כה, ומ וללעוג לעצךהיה להקדימ לעולם מסוגל

 עם דתיידלה מסוגל היה .מהם  ילדותם והוא קורןתוםהשומרים משהו מ ,אותם יחידים הוא היה מ.עמו

   .או חיוכים בכל אשר בא הפיץ סביבו צחוקים .יות עמוחולהמציא לו משחקים ול מחצית השעה וךילד ת

 לעשות ולא ךשיכול המשי כלכ .ו ועבודתו חייךהל ולהפריע למול בשנים האחרונות החלה מחלתו להציק

 ךהתלמידה של .עשה גרוענ המצב .אני שוב בבית: "ךכ מתחילעות ספורים ותב קצר מלפני שב מכ.ונןהתל

 וכיוון .עליוומקדיש תשומת לב למפ ,את עצמוהיה מצניע  ... מדובר במזג האווירוכאיל  ..."ואביכולה ל

לפני כמה שנים השלים כתיבת . ד תמיךכ ךתה ההרגשה הבטוחה שימשיהי, שיםשאלה היו נמשכים ומתחד

וכאן החלה בשבילו  רגוםזקק הספר לתנ, גליתאנ ב–) אז'הג ושפת(כתב בשפת אמו ן שוכיו, אז'ספר על הג

גום ר בתיה באייאר על תר"יקולוגית דזוהמ קדת עתהוש, לא עלתה יפה אחתשגרסה   לאחר.םהייסורי ךדר

ושא נרית על בעבהראשון  ,הספרלראות את  זכהונ, יובא בקרוב לגמראו   הובאיש לקוות שהוא כברומשלה 

 והוא מהטובים ביותר בנושא גם בקנה 1966-ר אכן יצא לאור בהספ[יוצא לאור בספריית הפועלים  ,הז

  ]. מידה עולמי


