לוחם ללא חת
מאת אבי בטלהיים

אני מכיר אותו כמה עשרות שני.
למרות פער הגילאי ,התפתח בינינו קשר אישי קרוב ,צמחה ידידות.
חברות חדשה איננה דבר שבשיגרה ,בוודאי שלא אצל אנשי מבוגרי .ובכל זאת
זה קרה .ולא בגלל שאנחנו דומי ,ההיפ הוא הנכו .אחדות הניגודי היא שחיברה
בינינו ויצרה משהו מיוחד ,אמיתי.
אני עוקב בסקרנות ובעניי אחר האיש הזה ,כי יש משהו מרתק בהתנהלות שלו,
שלעתי נראית פארטאצ'ית ,אבל רק מי שקרוב אליו יודע עד כמה הוא מתעתע
ומולי שולל את כל מי שמתרש מגינוניו החיצוניי ,מבליל דיבורו המהיר,
מקפיצותיו הנחשוניות מנושא לנושא ,עוד בטר מוצה העניי הראשו ומבלי שהוא
פותח חלו הזדמנות כלשהו לשאלות מאזיניו ,בטח שלא לזמ תהיות .כי זה הוא,
מרואיי ומראיי בוזמנית ,המנחה הבלעדי של כל אירוע ,בי א המשימה הוטלה
עליו ובי א לאוו ,ושמישהו ינסה לעצור אותו...
מהיכ הוא נוטל את האנרגיות הבלתי מתכלות שלו? מה מניע אותו לרו כל הזמ
קדימה ,לא להרפות ,לא להתעיי! ,לא להתייאש ,לא להרי ידיי? למה הוא מקריב
כלכ הרבה ומוותר על כלכ הרבה?
על חלק מהשאלות הללו הוא משיב בפרק הראשו ובפרק  34של ספרו החדש אומ
לב ,שהערב אנחנו מצייני את השקתו.
וכ ,בי היתר ,הוא כותב:
"ברגעי של חשבו נפש שאלתי את עצמי לא אחת למי אני עמל .למע מה אני
לוקח על עצמי סיכוני אישיי .לא פע ,בהרצאות ובשיחות אישיות ,נתקלתי
באנשי שאמרו לי :למה להיות דו קישוט ופראייר? ממילא לא תצליח להדביר
את השחיתות.
"ואולי צדקו אלה ששאלו אותי מה הועלתי בספרי שפרסמתי במש השני
ועסקו בשחיתות שלטונית? במאות הגילויי שלי בידיעות אחרונות ומאוחר יותר
במעריב? מה תרמתי באלפי ההרצאות שנשאתי ברחבי האר ,בעשרות הראיונות
שהענקתי ובמאבקי הקשי שניהלתי במסגרת מוסדות אגודת העיתונאי?
"כשבחרתי את המסלול המקצועי הזה ,ידעתי היטב שלא קל לעסוק בישראל
בחקירות כלכליות ופוליטיות ,שני דברי ששזורי זה בזה .ידעתי שהמחיר
שאדרש לשל ,החברתי ,הבריאותי ולעתי הכלכלי ,יהיה גבוה.
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"באירועי משמחי ומעציבי נתקלתי באנשי שכתבתי עליה או חקרתי
אודות וזכיתי למבטי שנאה .אויב הציבור מספר אחת .מועדו האישי הידועי
שכבר לא מדברי איתי לאחר שחשפתי את פרצופ האמיתי ,מתרחב במהירות.
היו כבר אפשר לכנס את כול בקאנטרי קלאב .בעתיד ג אצטדיו יד!אליהו לא
יספיק...
"לא אחת מצאתי את עצמי בודד במערכה .הרגשתי כמו גרי קופר ,גיבור הסרטי
של נעורי ,במערבו המיתולוגי 'בצהרי היו' ,שיצא להציל את תושבי העיירה
וגילה לפתע שכול נעלמו והוא נותר לבדו מול האויב.
"אבל מעול לא נטשתי את מלחמתי הארוכה בשחיתות ,בתופעות הנלוזות בחברה
הישראלית ,בקשר הו!שלטו .המשכתי בכל דר אפשרית להיאבק למע אחד
הערכי החשובי ביותר בחברה דמוקרטית :זכות הציבור לדעת.
"בביתי ,בחדר העבודה עמוס הספרי ,מונח שלט גדול שאותיותיו המוזהבות
מלמדות על המנטרה שמניעה אותי' :איש לא יקנה אותי ,איש לא יכופ #אותי,
איש לא ישפיל אותי ואיש לא יסחט אותי' .ובכל פע שנדמה לי שכשלנו בנסיו
לגרו לפתיחת חקירה ,אני מבט בשלט ויודע שדבר לא יעצור אותי".
אי ספק ,אריה אבנרי הוא אקזמפלר יחיד.
נלח ללא לאות לאור שנות דור כנגד כל שחיתות ,קטנה כגדולה ,מקומית
ולאומית; נחש! לאיומי ולסכנות של ממש ולא נרתע; סופג לא מעט קיתונות של
לעג ,בעיקר על מקרי שבה לא הצליחו הוא ותנועת אומ לשכנע את המשטרה
לפתוח בחקירה ,או את הפרקליטות להגיש כתב אישו .סופג א לא נחלש ,נעלב
א לא נרתע מלהמשי; אי לו שעות ,האיש הזה עובד יו ולילה ,שבתות וחגי,
העבודה קודמת לכל ,המחויבות הציבורית מעל לכל; ובכל זאת ,הוא מוצא זמ
לקרוא ספרי ,לבקר הרבה בתיאטרו ,לארח חברי )המעטי שנותרו( ולהתארח
אצל אלה שלא מתביישי להיראות בחברתו.
הוא ב  78אבל נשמת נער באפו ,האנרגיות אינ מתכלות ,הזיק בעיניי אינו כבה,
מוטיבציית ניקוי האורוות אינה שוככת ,הוא ר ובועט ,צועק בראש חוצות ,מתריע
ומזהיר ,דורש תגובה ,תובע התייחסות ,ממשי לגמוא מרחקי בצעדי מהירי
ונחושי .תחושת השליחות המפעמת בו מותירה אותו קל תנועה ומהיר תגובה,
לוח ללא חת.
זה החבר שלי אריה אבנרי .אני אוהב אותו.
__________________________________________________________
•
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הכותב הוא ראש אג #תקשורת והסברה במרכז הרפואי שיבא .בעבר היה ממלא מקו וסג עור מעריב.
הדברי נאמרו בטקס השקת הספר "אומ לב" בהנחייתו )מוזיאו אר ישראל ברמת!אביב.(17.6.15 ,
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