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 בע״ם, שהם משה דפוס • עולמפרס :מברקי מען • 136 ת.ד.
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בע*מ. הזה העולם :המויל • אבנרי אורי :הראשי העורך

 —פרשימן רחובות שכפינו! בקיוסק
 באו לפתע כרגיל. העסקים התנהלו דיזנגוף

״היז הקיוסק: בעל אל וצעקו בריצה ילדים
 שבועוני את תחביא באה. סופר יונה הר!

ש בקיוסק אותם קרעה יונה הזה. העולם
לפניך!״

 הוריד הילדים, לאזהרת שמע הקיוסק בעל
 על תלויים שהיו הזה העולם גליונות את

להחביאם. מיהר הקיוסק, בפתח חבל
 יונה עברה מכן, לאחר ספורות שניות

 הקיוסק, עבר אל התבוננה היא במקום. סופר
 חיוך חייכה שם, אינם שד,שבועונים ראתה
 מרוצה. היתד, היא והסתלקה. — ניצחון

לשווא. היתד, לא מלחמתה
 תל־אביב, בצפון הביקורת אחרי שעד, חצי

ה בתחנת חליבה של בקיוסק סופר הופיעה
המש של הארצי המטה מול הישנה, רכבת
ו הקיוסק בעל על בצעקות התנפלה טרה,
הזה. העולם של גליונות מספר קרעה

 עצרה למקום, שהוזעקה משטרתית ניידת
 הצפונית הנפה למטה הובלה סופר אותה,

 פלילי ותיק הרגעה, סם קיבלה המשטרה, של
נגדה. נפתח

★ ★ ★
בשבו הראשונה מלחמתה היתד! לא *<*
 ורבע, שנר, לפני התחיל הדבר ובכתביו. עון

 השופט פרשת כשהתפוצצד, ,1966 באפריל
מלחי.

ל נסעד. תבור שולה הזה העולם כתבת
כש הפרשה. גיבורת עם לשוחח כדי חיפה

למשטרה כדרכה סופר יונה
 על־ידי רבד, באדיבות נתקבלה לדירה, הגיעה

 ליונה ולהמתין לשבת נתבקשה אחרת, אשד,
שוט בדירה הופיעו דקות כמה כעבור סופר.
טע היא סופר. גברת על־ידי שהוזעקו רים,

 היוותה הרגילה העיתונאית הפנייה סי נה
פלילית״. גבול ״הסגת

 לקבל סופר הסכימה מכן, לאחר יומיים
 שמואל הזה העולם כתב את לראיון כביתה
 וכתב פעמים מספר אותה ראיין הוא שקד.
ב סופר מלחמת אבל חייה. קורות את מפיה

 הכחישה ימים כמה כעבור נמשכה. שבועון
 האינפורמציה שכל טענה השיחה, דבר את

הכתב. של דמיונו פרי היתד,
★ ★ ★

 סופר יונה עקרה הנדטפט כתחילת
 ,75 גורדון ברחוב החדשה דירתה אל מחיפה

ל ניגש מן, יגאל המערכת, צלם בתל־אביב.
 שממול המדרכה על כתב, עם ניצב, מקום,
 מבחוץ, הבניין את לצלם ניסה הוא הבית.

 כשהיא סופר, יונה את לצלם הצליח וכך
 מצידה סופר התריס. חרכי מבין אליו מציצה

מט כי התלוננה המשטרה, את מיד הזעיקה
אותה. רידים
הזעי בה האחרונה הפעם זו היתר, לא אך

השבועון: נגד המשטרה את קה
 במלון התגוררה כשסופר המשפט, במהלך

 לברר וכתבת צלם נשלחו בירושלים, הנשיא
עדותה. של המתח בימי סופר חיה כיצד

סופר שיונה אחרי פרצה במלון הסערה

הו מישהו שלה. ארוחת־הצהריים את סיימה
 המערכת. צלם את בסביבה שראו לסופר דיע

 והצהירה: בעל־המלון של לבנו ניגשה כופר
 לטלפון ניגשה אחרי־כן מכאן.״ הולכת ״אני

ו הפרקליטות, לאיש טילפנה הקבלה, בחדר
 עלו הזה מהעולם אנשים ״מאות לו: סיפרה

 בתיקרה חור עשו גם הם הגג. על נשק עם
 מן הסתלקה סופר ערומה.״ אותי לצלם כדי

ל הופיעה כשלא לשערוריה וגרמה המלון,
בבית־המשפם. מחרת

★ ★ ★
ע, בו ש  הגישה סופר שיונה אחרי יום ה

 בד. לבית־המשפט, על־ידד, חתומה הודעה
ער היא הקודמת, מעדוחד, בה חוזרת היא
המעוניינים. לכל מסיבת־עיתונאים, כה

 שקד שמואל את הפעם גם לשלוח החלטנו
 איתו עשתה שסופר ידענו עימה. שישוחח
 אשר, טלפונית. איתר, התקשר הכתב סולחה.

נם־ כופר יונה כי וטענה לו ענתה אחרת

מהמשטרה כצאתו שקד כתב
 בנמל-היתעופה זד. ברגע נמצאת לאנגליה, עד.

 טילפך הוא למעשיה. האמין לא הכתב לוד.
למחרת. שיב

בי והכתב רצונו, מה אותו שאלה כופר
 יונה של תשובתה לראיון. אליה לסור קש

 כבר צריכים שתמות! ״הלוואי היתד,: סופר
 בוא טיפש! אתה תחיה! לא שיותר לדאוג

לך!״ ואראה — הביתה עכשיו אלי
 למפקדות ביטחון, ליתר מיד, התקשר הכתב
ה תוכן על הודיע תל־אביב, מחוז משטרת

 אותו לסבך מתכוננת שסופר והזהיר שיחה,
בפלילים.
 שני שם לו חיכו לביתר, הגיע כששקד

דיר במרפסת מוסתרים שהיו משטרה, אנשי
 לתחנת־המשטרה. לטור נתבקש הכתב תה.

 • (אצי ״אתה אחריו: קוראת סופר כשיונה
ממלחיי״ קיבלת כסף כמד,

★ ★ ★
 המפתיעות התפניות כל שעם מסתכר

 עיקבית סופר יונה נשארה — המשפט של
 באנשי וחרפות קללות הטחת אחד: בדבר

 שיאסרו כדי המשטרה והזמנת הזה, העולם
ב שנראו פעם כל — העיתון אנשי את

סביבתה.
 אחד: בדבר עיקבי נשאר השבועון גם אבל

 ונכיווותיר. האישיות מלחמותיה כל למרות
 — עובדי־ד,עיתון את להכשיל הבלתי־פוסקים

 יונה אודות לכתוב תמיד הזה העולם הקפיד
 משואיפניב וללא עניינית, בצורה סופר

 עד העיתון דיווח בה צורה באותה בדיוק —
כולו. המשפט מהלך

!559 הזה העולם


