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 בשבוע שהופיע עולמי״, .סקופ התואר
 על בהודעה הזה, הסולם שער על שעבר

 בעיני ודאי נראה סטנלי, סידניי של סיפורו
ה מגוחכת. בהגזמה או בהתרברבות רבים
 כלל, בדרך מקובל, עולמי״ .סקופ ביטוי

 של או לעג, של כביטוי העחונות, במקצוע
 אפיל• הרגיל מגדר יוצא לסיפור ציון

עתונאיות. זומות של בתחום
 את ההולם הביטוי זה היה שהפעם אלא

 מעטים שבישראל בעוד כי הסיפור. תוכן
 ואת סטנלי את הזוכרים האנשים כיום

 הבקיאים מספר יותר עוד וקטן פרשתו,
 בה הארץ בבריטניה, הרי פרשה, באותה

 נוספים גילויים עשויים הפרשה, התחוללה
 מאז שנים 12 כיום, גם לעורר זה בענין
רבתי. סנסציה דעכה,

גארדנר* עב כשיחד: פטנדי
ב הנזכרים והעובדות, השמות אין אם

 לקורא הרבה אומרים סטנלי, של גילוייו
ה הקורא לגבי הרי הממוצע, הישראלי

ש באנשים הוא המדובר הממוצע בריטי
 רבות, שנים במשך חייו גורל את קבעו
 הציבור היה איך זאת. לעשות עתידים ועוד

ב מתפרסמים, היו אילו נרעש הישראלי
 הקלעים מאחורי גילויים למשל, ניקרגואה

בישראל? השלטון צמרת על
★ ★ ★

 סידניי נמלט מאז רבות׳, שנים במשך
 סקוט־ של לחוטמו מתחת מבריטניה, סטנלי
 עולה, בתור לישראל ועלה יארד, לאנד

 מחיר בכל להשיג הבריטית העתונות ניסתה
סטנלי. של האישי סיפורו את

ה לינסקי בחקירת סטנלי שהעיד בעת
 שחיתות פרשות לברר שנועדה מפורסמת,
 התגלה הוא ,1945 של הלייבור בממשלת

 כאדם האלה, העניינים בכל המפתח כאיש
 את שידע הקלעים, מאחורי בחוטים שמשך

האפ הקשרים כל את והשיג הסודות כל
 את לספר בתוקף סירב סטנלי שריים.
 שהוצעו הגדולים הסכומים למרות סיפורו,

 הישראלית. העתונות נציגי את גם דחה לו,
השמורים. הסודות את מפיו להוציא שניסו

 הזה בהעולם קטנה בידיעה נרמז כאשר
 עומדים סטנלי של זכרונותיו כי )1256(

ב הידיעה הגיעה זה, בעתון להתפרסם
 ה־ גדולי את הקפיצה לבריטניה, מהירות
 מהוזים כיום גם כי מכסאותיהם. עתונאים
 חדשות חומר סטנלי פרשת על גילויים
בבריטניה. במעלה ראשון
 טלגרמות. של מסר הומטר ססנלי על
ל ניסו בארץ הבריטיים העתונים נציגי

כא רק כולם. את דחה הוא אולם פגשו,
 אקספרס הסאנדיי של מעורכיו אחד שר

ל במיוחד הגיע גארדנר, מרטין הלונדוני,
 הלה הסכים סטנלי, את לפגוש כדי ישראל
תמונה). (ראה ראיון לו ולתת לפגשו

 של מסיפורו הראשון הפרק פורסם כאשר
 הוא נרחבים. הדים עורר הוא ססנלי,
 ה־ אחרי יומיים לבריטניה. במלואו הועבר

 מ־ רשמית הצעה למערכת הגיעה פירסום
 של המפורסם הבריטי העתונות סינדיקאם

במיל נפוצים שעתוניו ביברברוק, הלורד
 ו־ אקספרס דיילי השאר: (בין רבים יונים

 הזה מהעולם לרכוש סטאנדארד), איבנינג
ב סטנלי סיפורי של ההדפסה זכויות את

בריטניה.
 — הפונים כל את היפנה עצמו סטנלי
העו אל — כאחד וזרים מקומיים עתונאים

 ל־ ביחס חופשית יד לנו נתן הזה, לם
אפר אי־פעם שאם מזמן .החלטתי פירסום.

 ב־ ורק אך אפרסמם זכרונותי, את סם
 אין בעיניו כי השבוע. אמר הזה,״ העולם

אימון. של עניין זהו כספי. עניין זה
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 במלון הזה, העולם בגליון מעיינים •
בתל־אביב. דן
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