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 אין- ;לדבריו קיימים, רדיו־טלפון. שידורי
 אסף השנים במשך ומיספרים. תדרים סוף

 ידע של חשובה כמות המכיל רב, מידע
 תחנות־ מספרי ועל תדרים של מיקומם על

 מסודר המידע בעולם. מקום בכל השידור
 ״הדבר מיקי, לדיברי וזהו, בכרטיסיות

אצלי.״ שווה־ערך הכי
יש שידורי עבור בילעדית עובד הוא
 סוכנות עבור גם עבד קודם־לכן ראל.

מועת שלו הסקופים הצרפתית. הידיעות
 סוכנויות־הידי- כל על־ידי אוטומטית קים
בטל או ברדיו ששודרו אחרי בעולם, עות

הישראלים. וויזיה
 יש גורדום מיקי של הכרטיסיות בתוך

 לקלוט יכול הוא היכן לו האומר מידע
ההת לגבי ביותר הטובה האינפורמציה את

 כי אומר הוא למשל, כך, בעולם. רחשויות
ל אידיאלי מקור אינן הערביות התחנות

 את בארצות־ערב. הנעשה על מידע קבלת
משי בדרך־כלל, קולט, הוא הטוב המידע

 פס־ את הסטייט־דיפארטמנט ניתח יום,
 של קולו אכן זהו כי וכשהסתבר הקול

 והוא להצלתו מיבצע אורגן מאקאריוס,
 אר־ ביטלה בו־זמנית מלטה. לאי הוברח

 במישטר להכיר תוכניתה את צות־הברית
בקפריסין. החדש

 הייתי .1970 משנת הוא שלי אחר סקופ
 הקשר על לעולם שגילה הראשון העיתונאי

ש לקאהיר, מוסקבה בין הגדול האווירי
 הידיעות סאם. וטילי נשק מישלוח כלל
 ששידרתי כך כדי עד מדוייקות היו שלי

 למצריים הגיעו בדיוק מטוסים כמה לעולם
מברית־המועצות.״

טפים  החו
שמעו לא

 הח־ החטוף לופטהאנזה מטוס רשת! ך}
ספו רגעים גורדום מיכאל לגבי לה ^

 שטם הגרמני מטוס־הקומנדו את שמעתי
 במוגא- המטוס נחת בערב בעיקבותיו.

 מטוס כי הידיעה את העברתי מייד דישו.
 עומדת וכי במוגאדישו, נחת הקומנדו
חילוץ. פעולת להתבצע

 הרבה עקבתי ברור: שיהיה רוצה ״אני
ש בה שלב ואין החטיפה, אחרי מאד

 שאין אחוז במאה לי ברור היה החמצתי.
 החיצון, העולם עם קשר י שום לחוטפים

 ממיגדל לקלוט מסוגלים שהם למה פרט
 בואינג מדגם היה החטוף המטוס הפיקוח.

 שמכשירין קצרות לטיסות המיועד ,737
בילבד.״ מקומית לתיקשורת מיועדים

 הידיעה את העביר טוב עיתונאי ככל
 התקיים לדבריו יבין. חיים מבט, לעורך

 למרות הידיעה, את לשדר והוחלט .דיון
שידור). מדור (ראה בכך הכרוך הסיכון

 הידיעה? פירסום אחרי התרחש מה
 מיהרו העולם רחבי בכל סוכנויות־הידיעות

פנה הפירסום ובעיקבות אותה, לשדר

ר הסקופ מ ה

 הצבאית השידור מתחנת גורדוס מיכאל אל
ה באחת שיתארח אליו ופנו צה״ל גלי

 ביותר המושמץ ״האיש בתור: תוכניות,
במדינה.״
ב סירב מההגדרה, נעלב לא גורדוס
ה אל לפנות מהפונים וביקש אלגנטיות

 מה ממני יותר יש להם ״כי עליו. ממונים
הזה.״ בעניין להגיד
 שנוצר, מהמצב מכל, יותר שסובלת מי
 אחת קומה הגרה גורדום, של אמו היא

 המבקשת גורדוס נתן של אלמנתו מתחתיו.
 מספר את ומבקשים אליה המטלפנים מכל

 ולא אותו להטריד לא בנה של הטלפון
ישו שלא עד דבר וחצי דבר עליו לכתוב

אישי. באופן עמו חחו
 עיתונאים עם שוחח כי טוען עצמו מיקי

 פרט לדבריו הידיעה, פירסום מאז רבים
 היו כי היתר כל לו אמרו אחד לעיתונאי
 ללא הסיכון למרות הידיעה את מפרסמים

היסום. כל
 על הוויכוח כי היא הפרשה בכל המוזר
 התעורר הידיעה אי-פירסום או פירסום

 והן עצמם לבין עיתונאים בין הן בארץ
 למערכת. במכתבים שהגיב הציבור בקרב

ה על שדיווחו חדל עיתונאי זאת לעומת
 התעכבו לא הסקופ בעל הישראלי עיתונאי

מי את כל-כך שהעסיקה הבעייה על כלל
בישראל. עמיתיו את והן גורדוס כאל

 למערכת מכתבים ששלח ציבור אותו
 פירסום מעצם הזדעזעותו את הביע בהם

 המבצע לכישלון גורמת שהיתר. הידיעה,
הממו־ את אלא גורדוס את תקף לא כולו,

 בארצות- היושבים כתבי־החוץ של דורים
 בזאיר, המילחמה פרוץ על כשהודיע ערב.

 לא לאפריקה, הבי־בי־סי לשידורי והאזין
זאיר. רדיו של בהודעותיו הסתפק
 עיברית, בהן — רבות בשפות שולט הוא

 וערבית. פולנית רוסית, צרפתית, אנגלית,
 עובד והוא קבועות, שעות־עבודה לו אין

 יש בעולם. המתרחשים האירועים על־פי
 הוא שלהן קבועות מהדורות־חדשות לו

 בדרך- אך מתעדכן. הוא פיהן ועל מאזין,
 סדר־יומו כי להגיד גורדוס מיקי יכול כלל

בעולם. במתרחש בהחלט תלוי

יחידי
בעולם

 באופן עבודתו את מיקי החל 22 גיד ^
ש דרש הוא ברשות־השידור. סדיר *■י

 שאינו כיוון מ״כתב״, שונה כינוי לו יינתן
 הרשות, עם מלחמה ניהל הוא רגיל. כתב

 נקדימון הקריין זה היה דבר של ובסופו
 והשתמש ״קשבנד, לכנותו שהחל רוגל

 מה היה שלמיקי לפני עוד החדש בכינוי
מרוצה. ומיקי תפס, התואר בעניין. לומר

 בעולם היחידי העיתונאי הוא לדבריו,
 כשנשאל עיתונות. של כזה בסוג העוסק
בעבו אחרים עיתונאים משתף אינו מדוע
 עיתונאים של פניות אלי ״היו ענה: דתו

 והיה העבודה, את ללמוד שרצו צעירים,
 ורצד לפנסיה שיצא אחד עיתונאי אפילו
 לא אני אבל כפנסיונר. בהקשבה לעסוק
 איש. עם לעבוד מסוגל ולא ללמד, מסוגל

לבד.״ לעבוד אוהב אני
 ירדנה, של בעלה הוא גורדוס מיקי

 אשתו כי מספר הוא במיקצועה. מורה
 שהוא כיוון מכשירי־ההאזנה, את שונאת
איתה. מאשר יותר לידם מבלה

 בינלאומיים סקופים מיקי של באמתחתו
 חטיפות- מיקרי ״בכל מספר: הוא רבים.

 העולם של היחידי■ המקור הייתי המטוסים
 לופטהאנזה מיקרה אחרי ידיעות, בהעברת

 ציוותי של לא־אנושית התנפלות עלי היתה
 ראיו־ ממאה יותר הענקתי וטלוויזיה. רדיו
ימים. שלושה במשך נות

 למיל- שייך שלי ביותר הגדול ״הסקופ
 ה- המקור הייתי למעשה בקפריסין. חמה

 גם שם, שקרה מה לגבי כימעט־יחידי
 בתקופת במילחמה. וגם ההפיכה בתקופת
 מניקוסיה מאקאריום הנשיא נמלט ההפיכה
 ני- רדיו קפריסין. בדרום פאפוס לעיירה
 ההפיכה, מארגני על-ידי שנכבש קוסיה,
 משדר קלטתי אני מת. מאקאריום כי הודיע

 מאקאריוס שידר שמשם מהעיירה קטן
 עזרה. ומבקש חי, שהוא והודיע לאומה
 הבנתי לא אך גדול, סקופ שזה ידעתי

חוד כמה שלפני עד שלו. המשמעות את
 מאקאריום כי שסיפר עיתונאי, פגשתי שים
 הסתבר חייו. את לי חב הוא כי לו אמר

מאקאר- של בקולו הידיעה כששודרה כי

השידור. ברשות עליו נים

 גרמנית
קרירה

 לעולם שהודיע גורדוס שוב זה יה ך*
 מיבצע הצלחת על הראשונה בפעם 1 י

מוגאדישו.
 אחד של מפיו הפעולה כל את ״שמעתי

 אל ממוגאדישו שדיווח הקומנדו, מאנשי
הפ לצורך שהוקם העגול׳ ׳השולחן מטה

עולה.
סיפור. מספר הוא כאילו נשמע ״הוא

 התלהבות, לא — מדהים ממש היה זה
 בגרמנית סיפר הבן־אדם התרגשות. לא

 המיב־ הצלחת על וקרירה, יעילה טיפוסית,
 אפילו נשמעה לא השני ומהעבר צע,

לרפואה. אחת ברכה
 בשידורי עבדו לא כבר הפעולה ״בזמן
 על הידיעה את העברתי מייד ישראל.
הידי ולסוכנות לבי־בי־סי הפעולה הצלחת

ה אצלי. ישבו שאנשיהם הצרפתית עות
המוצלחת הפעולה על הראשונה ידיעה

11 שב יק של
 החדשות חדר המטוס. חטיפת לאחר רים

 בדרכו שהיה מטוס נחטף כי לו הודיע
״הס מיקי: מספר לפרנקפורט. ממאיורקה

 אני היכן לבדוק כדי בכרטיסיות, תכלתי
 כמה כעבור מכסימלי. מידע לקבל יכול

ב נחיתתו בעת המטוס את קלטתי דקות
 את שמעתי טס. הוא להיכן שמעתי רומא.

 מיבטא להם היה החוטפים. של קולותיהם
 שכינה לחוטף במיוחד מאד, בולט ערבי
 מאד, מעט דיבר הוא מחמוד. קפטן עצמו

 הקשורות בשיחות ישיר באופן והשתתף
עצמה. בטיסה

 עם ונותן נושא אותו שמעתי ״בדובאי
 המעקב בעיקבות המקומיים. השילטונות

 יום הגרמני, הקומנדו מטוס את קלטתי
 עדיין היה כשהוא הפעולה, שבוצעה לפני

 הפעולה על דיברו הגרמנים בתורכיה.
המתרחש. את להסוות ניסו ולא בגלוי,

 הידיעה, את העברתי שאני לפני ״עוד
 יחי- כי בקפריסין מלרנאקה כתבים שידרו

 יותר מאוחר המטוס. ליד נחתה דת־קומנדו
אנגלית. יחידת־קומנדו זו שהיתר. הסתבר

מעדן, המריא החטוף כשהמטוס ״למחרת,

 כלי־התיק־ כל אל ממשלת־גרמניה דובר
 עדיין לשדר שלא בבקשה העולמיים שורת

סוכ החילוץ. פעולת בנושא דבר וחצי דבר
נעת ישראל, שידורי כולל הידיעות, נויות

מייד. לבקשה רו
 לופט־ חברת של מטה־החירום אולם
 דובר של בבקשתו הסתפק לא האנזה

החב מנכ״ל אל פנה הוא גרמניה. ממשלת
 גור- מיקי אל ישירות שפנה בישראל, רה

 וחלק: חד מיקי, לדיברי לו, ואמר דום
 יותר לשדר שלא ממך מבקשים ״אנחנו

 את תפוצץ אחרת הפעולה, על מילה אף
מייד. הסכים גורדוס העניין״. כל

 בדיונים להשתתף מסרב גורדום מיקי
ה פירסום אי או פירסום בנושא פומביים

פור מאז בינלאומי. לסקופ שהפכה ידיעה
 בימות מעל להופיע הוזמן הידיעה סמה

 סירב גם הוא תוקף. בכל ׳וסירב שונות
 כותרת. עלי הטלוויזיה בתוכנית להתראיין

 אך במרץ, אחריו חיזרו התוכנית עורכי
לונ ״שירון :למרות לשכנעו הצליחו לא
שלי.״ מאוד טוב חבר הוא דון

התקשרו הזה להמולם הראיון מתן בעת

 שירות מטעם כידיעה בעולם התפרסמה
ישראל.״ שידורי של ההאזנה

 הסקופ את לשדר היה שווה האמנם
 אינו גורדום מיקי היי־אדם? בכך ולסכן
 כי ומדגיש חוזר מהסם, הוא להשיב. ממהר

 שה- ספק של צל לכל מעבר לו ברור היה
הידי את לשמוע יכלו לא במטוס חוטפים

המשודרת. עה
 את העברתי עיתונאי. ״אני אחר־כך:

 הוחלט שבסופו דיון עליה והתקיים הידיעה
 נוספים. פרטים למסור רשאי אינני לשדרה.

רשות־השידור. דובר אל לפנות יש
 לא- במתח שהייתי לספר מוכן ״אני
ה ליד ישבתי השידור. בעיקבות נורמלי

 לא דבר ששום התפללתי ורק מכשירים
ב יהיה שהכל תצליח, שהפעולה יידפק,

מת היה משהו אם שאפילו ידעתי סדר.
 את מאשימים היו באשמתנו, שלא קלקל

נד הידיעה שידור שבגלל ישראל שידורי
 כל נשאר הייתי עצמי אני המיבצע. פק
 בני- מאה נהרגו שביגללי ההרגשה עם חיי

אדם.״
שישי שרית !
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