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 אותו. ומשמיצים — אותו מעריצים חבריו
הצ לאותות וזכה — מהמשטרה פוטר הוא

 עצמו והוא — אותו מזכירים כולם טיינות.
שתיקה. של במעטה מתעטף

 סופר יונה דווקא באשר השבוע,
 חזרה אביה, של להגנתו נחלצה
 אתה, מי השאלה: שוב ועלתה

? סופר מר
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 בילדה מתאהב נועז שוטר
נול!־. הוא המא־ בתחילת דיוק ך*

.1900ב־
 בגיל הוריו עם סופר שלמה עלה לארץ

 שנשלה למרות אז, וכבר מבסראביה, שבע,
 המרביץ הילד להיות הפך לתלמוד־תורה,

 מכות מכה היה חבריו עם השכונה. של
ש והערביים הגרמניים הילדים את נוראות
מה אותם גירש נוה־צדק, לתושבי הציקו
הרב־קוק. בישיבת למד מאוחר יותר מקום.
 לארץ, נכנסו הבריטים .17 לו מלאו ואז

 לגדוד התגייס שלמה השתנו. חייו וכל
 במשטרה לשרת נשלח העברי, הארצישראלי

 עבד המלחמה כשנגמרה סמל. הפן הצבאית,
למשטרה. הפעם, התגייס: ושוב כסניטר,
סופר. שלמה את האהבה פקדה ,21 בגיל

 נועז שוטר שהיה ״סופר חבריו: סיפרו
 הוריה על לחץ הוא .15 בת בילדה התאהב
סיר ההורים בתם. עם להתחתן לו שירשו

לעשות.״ מה ידע לא התייאש, סופר בו.
ממש מאוחר יותר שלמדה סופר, יונה
מספרת: לאמה, נשואיו פרשת את פחתה

 שלמה, אם את נשא (הוא אביה. שלמה, של
מאביו.) שהתאלמנה אחרי

 של נינתו גם היא סופר יונה בקיצור:
אביה. מצד — נכדתו וגם אימה, מצד הרב,

 בתחנת שנה מקץ נולדה הצעיר לזוג
 — היחידה בתם — מנשיה של המשטרה

סופר. יונה
★ ★ ★

מסביב רוקדות נשים שלוש
 לע־ סופר השוטר המשיך ינתיים ן*

 ל־ נשלח 23 בן בהיותו בדרגה. לות .1
חודשים. 3 בן לקורס לשוטרים, בית־ספר

 זו תקופה על בגעגועים חושבת יונה
 שנולדתי אחרי ״תיכף כלל: זוכרת שאינה

 אני השוטרים. של לקורס מהבית אבי נסע
תינו הייתי אני בבית. לבד נשארנו ואמי
 חזק. היה אמי אל אבי של הקשר קת.
היחי הפעם היתד, בעצם זו אותה. אהב הוא
 יכולתי לא אז אבל לאהבתו, שזכיתי דה

 כבר בכלל — וכשגדלתי זה. מה לדעת
 שאוהב.״ אבא זה מה ידעתי לא

 אותות־ לשוי זכה בו הקורס, סיום עם
 קורפורל לדרגת סופר הועלה הצטיינות,

מנ תחנת על לאחראי נתמנה (רב־שוטר),
היפואית. שיה

סי במנשיה התחנה כמפקד תקופתו על
 קשה מפקד היה ״שלמה מחבריו: אחד פר

 כהלכה. העבודה את לבצע הקפיד הוא מאד.
גר בלילה, לו שהיו האלה הביקורות אבל

 המשפחה.״ להרס לו מו
 מעודנת: פחות היא יונה של גירסתה

 העבודה את לו נתנו יהודי, שהיה ״מפני
עם יחד בתי־בושת, לבדוק מלוכלכת: הכי

מקום וצוו טינה. ...שינאה,
 את הפסיכיאטרית מנתחים כך
 לאביה: סופר יונה בין היחסים מצב
 זמן כל במשך אותה ביקר לא אביה
 רך, בגיל הוכנסה לשם במנזר שהותה

תיא הילדה התגרשו. שהוריה אחרי
 אמה: מסיפורי האב דמות את רה

 על הגדולים, כשרונותיו על אחד מצד
הפ שאביה ומאידך, החשובה, עמדתו
 סירב ואף בה, התענין לא אותה, קיר

 במנזר. שהותה בעד אחת לירה לשלם
 מצד לאביה: דו־ערכי יחם בה נוצר

 איתי הזדהתה בו, התגאתה היא אחד,
 באני־אידיאל ניכר חלק תפסה ודמותו

 יחס כלפיו יצרה היא ומאידך, שלה.
התח האלה הקונפליקטים ועוין. שלילי

 הממזר, את צאתה אחרי במיוחד זקו
 לפי שם בבית־אביד״ שהותה בזמן

 והשפלה. אפליה רעב, סבלה דבריה,
 טינה שנאה, אביה כלפי בה מתפתחת

בו. לנקום ורצון
 בכל אביה את מאשימה סופר יונה

 מוצלחים, הבלתי בנישואין כשלונותיה,
ב שורשים להכות אפשרות ובחוסר
עבודה.
מכתבים על־ידי דרך מחפשת היא

 את להשמיץ ,ופרנסי־ר,מדינה למנהיגים
 לה שנעשה העוול את להבליט אביה,

 באר, היא אביה, עם במלחמה על־ידו.
 היא שבהם אחרים, גברים עם בקשר

 בתת־המודע אביה דמות את מחפשת
 להזכיח שואפת שהיא ממה יותר שלה.

 את להשמיץ שואפת היא צידקתה,
אביה. דמות את או — הגברים
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 את ביקש אבי כאשר 15 בת היתד, ״אמי
ו לבנות״ בבית־הספר לימודיה לרגל ידה.

 לנשואין. הוריה התנגדו הצעיר גילה מפאת
 בקבוק יאוש מרוב שתה שאבי לאחר רק

 הסכימו חייו, את הצילו ובקושי ליזול,
איתו.״ ותתחתן לימודיה, תפסיק כי אמי הורי

 נעלה אימה, שיפרה, היתד, יונה לדברי
 מאד. יפה אשה היתד, ״היא בהרבה: ממנו
 מ־ פרסים בנשפי־&ורים מקבלת היתד, היא

 סופר התגאתה בעיקר יופייה.״ על אגדתי,
 משפחת היתד, אמי, מצד ״המשפחה ביחוסה:
רבנים!״

הזכי לא יונה שאותו המעניין הקוריוז
 המהולל הסבא דיינה,רט, מנחם שהרב רה:
החורג האב גם בעצם היה שלה, אמא של
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 ״בכל כתב: וכך הזה. העולם לכתב

 יושר- במסירות, הצטיין שרותו תקופת
 משוא־פנים. בלי לויאליות, בלתי־מסוייג,

ש להצטער אלא אין לפנסיה, בצאתו
חו של בתפקיד מפסיד הציבורי השרות

אלה.״ תכונות בעל ארס ראשי, ותובע קר

 בריטי.״ שהיה רובינסון, השוטר חברו,
 הסביר הליליים,״ הביקורים כדי ״תוך

 של לביתה סופר ״נכנס אתו, שעבד שוטר
 הבית בנות. שלוש לה שהיו קדוש, נחמה

החברה. לכל מפגש אז שימש נחמה של
ב מבנותיה, באחת סופר התאהב ״ואז
 היה הוא מכולן. היפה שהיתר, שושנה,

ב היה לא כשהוא גם הזה לבית מופיע
 התינוקת.״ ובתו אשתו את והזניח תפקיד,
 הכיר ״הוא במרירות: יונה, כך על סיפרה

 שם. לבלות והתחיל הזאת, המוגרבית את
 — ולאמה מזיקה, לקרוא התחיל לשושנה

 אמי למשפחת הדבר נודע כאשר אבל יאמה.
 מהבית.״ אותו גירשו —

ל הרבנות על־ידי חוייב שהתגרש, סופר
למ מזונות, לחודש לירות 4 לאשתו שלם
 לירות. 8 היתד, החודשית שמשכורתו רות

 היות מזיקה. עם התחתן הוא מאוחר יותר
 החליט עליה, וריננו אשתו את הכירו וביפו
 למנוע כדי לירושלים, לעבור סופר שלמה

העברה. ביקש הוא רכילויות.
שעמאר, לתחנת לירושלים הועבר סופר

 הוא החדשה. העיר של התחנה שהיתר, ,רים
 המשטרתית הקריירה בראשית כבר הוכיח

ה מפקד טוב. חוקר שהוא בירושלים שלו
 אחד היה ״סופר סופר: על סיפר תחנה

 היה הוא שהכרתי. ביותר הטובים השוטרים
 בחרוף־ ממש אותה ועשה לעבודתו מסור
 של מסוכנים מקרים שהיו זוכר אני נפש.

ל פחדו שכולם מסוכנים פושעים תפיסת
 מפחד, היד, לא סופר אבל אליהם, התקרב

 לדין.״ אותם ומביא אותם תופס היה
החדשה, אשתו עם בשקט חי סופר שלמה

 בינתיים לו ילדה והיא הזה, היום עצם עד
 היחיד. בנו נוח, ואת בנות, ארבע

ה?ליונ ר■קר מה אבל
★ ★ ★

הבריטית הבולשת שד ככיוון
 בית,״ לי היה לא אבי גירושי גלד ך*

ב סן־ג׳וזף למינזר ״נשלחתי אמרה.
 כל במקום. היחידה היהודיה הייתי רמלה.
 אבי.״ את הכרתי לא במינזר היותי תקופת

 לשנוא ״אי־אפשר אמרה: משפטה, ובעת
 אותי.״ שהפקיר על עליו כעסתי אבל אבא.

 חיל. אל מחיל סופר שלמה הלך בינתיים
 בירושלים, שמתו לאחר שנתיים ,1926 בשנת

 מקומו את ירש סופר תדהר. דויד התפטר
 (מפקח־ סאב־אינספקטור קצין, לדרגת ועלה

ל לירות 18 של משכורת וקיבל מישנה,),
 קצין במדי מימין, למעלה (בתמונה חודש

מנדטורי). משטרה
 ואף בדרגה לעלות המשיך הצליח, הוא
הכללי. התובע מקום כממלא מה זמן שימש
 בתל״ בשפתיה,ים נרצח ,1933 בשנת ואז,
לח הוטל סופר על ארלוזורוב. חיים אביב,
 גם הרצח. את שיטרית, בכור עם יחד קור,
שב עליו להרעיף המנסה תדהר, דויד לפי

 ראשי שקבעו ״בכיוון החקירה נערכה חים,
 על האשמה את להטיל — הבריטית הבולשת
 הרביזיוניסטית.״ המפלגה חברי יהודים,

בדר־ ראש־הבולשת אותו מעלה אחרי־כן
 בריטית, נתינות לו מוצעת מאוחר יותר גה.

 הוא שיטרית? ואילו לקבל. מסרב הוא אותה
 לפטר ישראל, במדינת יותר, מאוחר עתיד,

המשטרה. מן סופר את
.1936־39 המאורעות שנות לכך קדמו אך
מצ הוא בכנופיות. במלחמתו מצטיין סופר
 צוואנגר, המהנדס של רוצחיו בתפיסת טיין

 הגרמני, קאופר מזייפי־ד,לירות: את ולוכד
 של הבולט מיבצעו דיבע. הערבי ושותפו
ל מתחת מוסתר שהיה נשק גילוי סופר:
ה השתייה. אבן של במיסגד הקדוש שטיח

ב אותו מזכים ממנו, מתפעלים בריטים
 נוספת ובמדליה המלך, הולדת ביום מדליה

הקולוניאלית. המשטרה של
 מצטלבים שוב ,1939ב־ תקופה, ובאותה

העזובה. בתו ויונה, — סופר שלמה חיי
 כתובת את לחפש החלה שלה ביוזמתה

 בית־וגן בשכונת גר שהוא גילתה אביה,
דו־קומתית. יפה, בווילה שבירושלים,

 אבי בדלת. ״דפקתי כך: על היא סיפרה
עצמי הצגתי אותי. הכיר לא הוא לי. פתח
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 סופר יונה של אביההתחמקות:
מצלמים, המתחמק

המדינה. שרות שבנציבות בחדרו שצולם נפי

 שיקבל עד לחכות לי אמר והוא לפניו,
הביתה. אותי הכניס אז רק מאשתו. רשות

 כל עבדתי עוזרת. אל כמו אלי ״התייחסו
 ובערב כימית, במעבדה לבית, מחוץ היום
 אבי של ואשתו שונות. עבודות עלי הטיל
 ילדיה.״ את מקלקלת שאני אמרה עוד

 (ראה הפסיכיאטרי הדו״ח אומר כך על
 במיוחד התחזקו ״הקונפליקטים מיסנרת):

 בבית שהותה בזמן המינזר, מן צאתה אחרי
 והשפלה,״ אפליה, רעב, סבלה שם אביה,

 יונה סיפרה שיפחה,״ כמו אלי ״התנהגו
 חזרה שברחתי ״עד ),1494 הזה (העולם
ש לו ואמרו לאבי קראו הנזירות למינזר.

 בממזר.״ נשארתי יבוא. לא יותר
 מבית־ סופי באופן סופר יונה יצאה וכך
ו נואשת, בצורה אוהבת היא אותו אביה,

 תהיה, חייו לתוך חזרתה פחות. לא שונאת
 בשערוריות. מלווה ואילך, מעתה

★ ★ ★
אותו? פיטרו כאמת למה

 על מתקרב. הבריטי המגדאט 5ון ך*
ה חלוקות סופר שלמה בחיי זו תקופה ^

 להתפטר ניסה שהוא מספרים ידידיו דעות.
ש לסבול יכול היה לא הוא פעמים. כמה

 שהיה בגלל בפרט רכיל. עליו יהלכו אנשים
המוס בלחץ רק המנדטורית. במשטרה קצין
ל כדי במקום, נשאר הוא הלאומיים, דות
מש את להעביר הבריטים מזימת את סכל
הערבים. דיי1י ירושלים טרת

 מירושלים, הבריטים צאת ביום ובאמת,
 עבריים שוטרים עם סופר פורץ 14.5.48ב־

 על משתלטים והם מגרשי־הרוסים, לעבר
העזובים. המשטרה בניני

מתפ אינה בשנאתה, שוצפת יונה אבל
 בתקופת עוד היא בחייו, זו מתקופה עלת

אנ בעיני אביה את החשידה המנדט
 איך עליו העלילה אחר במקום הלח״י. שי

שוטר. שהיה בזמן מערבים שוחד קיבל
 שרף עו״ד לה כשאמר השבוע, אך

 במשרד 1949ב־ הופעת ״את מלחי: במשפט
ממנהי אחד יזרניצקי, ליצחק ופנית לח״י

 מקום על מסר שאביך לו והודעת לח״י, גי
נסערת יונה, ענתה יאיר,״ של מחבואו

)23 בעמוד (המשך


