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 אותי! לא אותו, אוהבת את שארמוטה:״ ונח ץ
• /  בבית־סוהר אותו אושיב אני כולכם. את אדפוק אני /

!״בבית־משוגעים ואותך
לש נדהמו בתל־כביר, 32 האפרסק ברחוב הבית דיירי

 ושמואל מלכה הזוג מדירת הבוקעות הצעקות את מוע
שבבניין. השלישית בקומה טוביה,
 בגלל היו שהצעקות כשהבינו, השכנים נדהמו יותר עוד

בית. באותו המתגורר נחום דויד
להת ונחום טוביה המישפחות עברו שנים חמש לפני

הדוקים. חברות יחסי ביניהם שררו ומאז בבניין גורר
 השכן ״דויד, האידיליה: נפגמה חודשים כמה לפני

 עם התיידד הוא ידיעתה. מבלי אישתי את סימם שלי,
 שלה הקפה את למהול נהג ארוכה תקופה ובמשך אשתי

 בו, תלויה והפכה להם, שהתמכרה לאחר קשים. בסמים
 טוען קליינטים,״ לה להביא הבטיח לזנות, אותה שידל הוא

 אשתי, אחרת בזמן. העניין על שעליתי ״מזל טוביה, שמואל
 קילוגרם 15ב־ ירדה היא ורזתה, הלכה תקופה שאותה

ונרקומנית. זונה הופכת היתד. ממישקלה,
 קטנים ילדים ארבעה לי יש נהרסת. היתה ״מישפחתנו

 אותו להביא חייב אני לעשותן יכול אני ומה בבית,
 העניין על השתלטתי הרי באשתי, רק המדובר אם למעצר.

 לילדים. אמהות אחרות, נשים משדל הוא אבל מועד. בעוד
 הוא אותו לסם, שפחות שהופכות אונים חסרות נשים

!״ידיעתן מבלי שלהן לדם מחדיר
הבי בכרטיס מובטל. כיום הוא 38ה־ בן טוביה שמואל

 שיחק טוביה ומחזאי.״ קולנוע ״שחקן כתוב: שלו קור
הוא עליון. כוכב וביישו 60 רחוב במנוקר, כשחקן־מישנה

 החרים המובטל השחקן
 אח סימם ששננו

 להוריו וניסה אשתו
 ואילו לזנוח אותה

 טוענים: והאשה השכן
ר וזמן סתם היה ״זה

ה ב ל ה מ בי טו

 לקה המקרה בעיקבות לדבריו, שנה. 16 כבר למלכה נשוי
לע מסוגל הוא אין מעוויתות. סובל הוא ומאז בהתקף־לב

 והמחזות התסריטים 20מ־ אחד שאף הסיבה זו אולי בוד.
הבמה. קירשי על הועלו או צולמו לא עדיין שכתב

 מיכתב־וידוי טוביה שמואל מציג האשמותיו לחיזוק
 דויד השכן הוליכה כיצד מתארת היא אשתו. כתבה שאותו
 איתר. ושכב לבית־מלון אותה הביא אותה, סימם שולל,

מעורפלת. כשהיא
חדר. שתשכור ממלכה לדרוש דויד החל יותר מאוחר

להו שניסה ממולח, סוחר הינו אדם שאותו הבינה, אז רק
יחד. גם וסרסור מאהב לה להיות וביקש לשוליים רידה

 לידיו ונופלת מישפחתי את מאבדת שאני ״הרגשתי
 וניסיתי התאבדות של בדרך בחרתי לכן מנומס. פושע של

שלה. הווידוי במיכתב מלכה כתבה לחיי,״ קץ לשים
 ומתכחשת בעלה דברי את מכחישה טוביה מלכה
 ניכתב ״המיכתב הווידוי. במיכתב שכתבה לדברים

 מילות־גנאי לצעוק והתחיל במרפסת עמד בעלי לחץ. תחת
 לילדים. ודאגתי מהשכנים התביישתי השכן. ולעבר לעברי
ממני. שביקש כל כתבתי

 רימה לא אחד ואף ,38 בת אני קטנה, ילדה לא ״אני
 בדיעה הכל את עשיתי שולל. אותי הוליך ולא אותי

 ולילה, יומם בעלי עבד נישואים שנות 16 במשך צלולה.
 אותו הכלכלי, התיפקוד היה כבעל ממנו שזכיתי מה וכל

לשמ אפילו איתי, לבלות יצא לא מעולם ולילדי. לי העניק
 בתל-כביר, לגור כשעברנו לבד. הלכתי מישפחתיות חות

 כאחות, לי היתד, היא דויד. של אשתו חנה, עם התיידדתי
בתי של הלידה בשעת אפילו הקשים. ברגעים לצידי עמדה

וחשנו השחקן אשת

טוביה מלכה שד הווידוי ממיכתב קטע
שערורייה במקום הודאה

חנה. אלא לצידי, עמד לא בעלי הקטנה
 מפני נקשרתי חנה, של בעלה דויד, אל בודדה. ״הייתי
 בעלי. ולא בחיי כעת שנמצא הגבר הוא כי שהרגשתי

 ביני הלא־בריא שהקשר כשהרגשתי רומן. בינינו נוצר
 לבעלי, סיפרתי קץ. לכך לשים החלטתי מתגבר, השכן ובין

כבד. מחיר שאשלם שידעתי למרות
 אז אותי, אוהב שהוא טוען הוא אותי, מבייש ״בעלי

 אין ן מחדש לבנות ומנסה הכל את משתיק לא הוא למה
 אשמתו, את לנכות מנסה הוא למעשיו. הגיוני הסבר כל לי
 תחת שעשיתי מה את שעשיתי בטענה לצידי, היה שלא על

נכון. לא וזה סמים, השפעת
לר להיזרק עלולה אני שאומר שבווידוי ידעתי ״אני

 החמה, תגובתו נקי. מצפון העדפתי אבל כל. חסרת חוב
 התגלגלו הדברים אבל אותי, שימחה לצידי, יהיה שהוא

מעשיו.״ על שליטה כל לי שאין ראיתי אחרת.
 באה מלכה מלכה. של דבריה את מחזקים וחנה דויד

 ניהלה שאותו הרומן סיפור את בפניה וגוללה חנה אל
 גם שטן! יש אישה ״בכל והבינה. סלחה חנה דויד. עם
חנה. אמרה שיצא,״ שמחה ואני השטן, ניכנס בך

 הן יישכחו. והדברים העניין תם שבכך חשבו הנשים
 ויתלונן למישטרה יפנה שמואל כי דעתן על העלו לא
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