
 לסרט חפץ  תסריט – "ריבועים"  -(2נבט מזור )תסריטאות א'

 

  לילה -חוץ. בריכה בחצר בית  .1
, רזה( לבוש בקפוצ'ון 51) עוז חצר בית בורגני עם בריכת שחייה. ברקע מוזיקת ריקודים רועשת.

ספרי מקולף, עומד ליד הבריכה. זה אחר זה, שני נערים חטובים שעומדים לידו מורידים את -בית
חולצותיהם, חושפים בטן מלאת שרירים וצועדים לעבר הבריכה. גם עוז פותח את הקפוצ'ון 

( יושבות 51) לוש בנותמרחוק, ש הוא מביט קדימה.וחושף... חולצת שחייה עם ציור של מיקי מאוס. 
, אדלושלבושות ביקיני  ,לי-נטעו טלי מאולתרת ומעשנות יחד: ליד "במת דיג'יי" על כיסאות

מנסות להקים את אדל, שתבוא איתן לבריכה, אך היא מסרבת  טליו לי-נטע. שלבושה בחולצה
 עוז מביט באדל שיושבת לבד. הוא צועד לעברה. ונשארת לעשן. 

. עוז נעצר. אדל מדליקה לנער החטוב מבקש ממנה אשאל אדל ו ניגש (51) נער חטובלפתע, 
  סיגריה. עוז סורק את הנער החטוב. יש לו קוביות בבטן.    

 לכמה יש גם קוביות. מים.-בבריכה, נערים בלי חולצה משחקים כדורעוז מביט סביב. 
 .שלו עוז לוקח נשימה ומתחיל להוריד את חולצת השחייה

ורואה  -. כשהחולצה עדיין בידיו, עוז מביט עוז עלזרקור נדלק , תומסיים להפשיל חולצלפני שעוז 
יד ידיו מטה, כך מורעוז בו.  ותבוה ותנוספעיניים  ,מסביבאדל והנער החטוב בוהים בו. גם ש

 שהחולצה מכסה שוב את הבטן שלו. 
כשהוא מביט קדימה,  .וחזרו לדבר  ולעשן הזרקור כבה. עוז מביט סביב. כולם הפסיקו להביט בו

 הוא רואה שאדל נעלמה. עוז הולך.

 לילה -פנים. שירותים בבית  .2
, עושה כפיפות בטן מהירותהוא שירותים מרווחים בבית שליד הבריכה. חולצת השחייה על השיש. 

שלו דגיש את הבטן ממפסיק ומסתכל על עצמו במראה. אין לו ריבועים. הוא מפסיק לנשום ו ואחרי
 .בילדר-, כאילו היה באדימוגזםממש באופן 

בפתח הדלת, כשטלי גם מצלמת אותו  טליו לי-נטעהצידה ורואה את  . עוז מביטצחקוק נשמע
ביט אך כשהוא מ .חולצת השחייהאת  ותופס מפסיק להדגיש את הבטן באופן מוגזם בסמארטפון. עוז

  .ןלחפש אותחולצה ויוצא  לובש. עוז ברחו הבנות, הוא רואה שלדלת

 לילה -נים. מסדרון בבית + חדר שינה פ .3
הוא ש עדמתקדם ומביט סביבו, עוז  המוזיקה של המסיבה מבחוץ. מסדרון בית בורגני מנומנם.

 מציץ מבעד לחריץ הדלת. עוז  שלידו.חדר השומע רעש מ
 ועושה פוזה של דוגמנית למראה. ,ביקיניבמכנסיים ו ,בתוך החדר עומדת אדל. חדר שינה של נערה

 ,גרבייםמהביקיני שלה מוציאה מפסיקה להדגיש את הגוף שלה באופן מוגזם ו אדל. מתקרב מעטעוז 
 עוז סוגר את הדלת.תרגיש, אדל בלי ש. לובשת חזרה חולצהזורקת על הרצפה. היא אותם היא 

   
 לילה –וץ. בריכה בחצר בית ח .4

שתי עם  שוחחתומ , רגליה במים,בחולצה הבריכה צדל שיושבתאדל ב מביטעוז ברחבת הבריכה, 
עשה ומצחקקות. עוז בילדר ש-לי מחקות את תנוחת הבאדי-טלי ונטע עומדות בתוכה.ה ,חברותיה

 במים.  אדוות אצבעותיההיא עושה ב .משפילה מבט. עוז מסתכל עליה אלא ,לא צוחקתאדל 
 מסיר את חולצתו. זורק מבט סביב ו .המאולתרתג'יי עולה על במת הדימתרחק מאדל ו עוז

  כולם נועצים בו עיניים. גם אדל. ,עומד חשוף על הבמה עוז. עליוזרקור נדלק 
 בילדר".-ומביט על הקהל. בהפגנתיות, הוא עושה מול הקהל את "תנוחת הבאדי זורק את חולצתועוז  

  .הם ממשיכים לבהות בו. עוז לוקח נשימה אחרונה וקופץ למים
לי -. טלי ונטעהזרקור עדיין עליומנסה להתייצב. עוז במים,  .ומרטיב כל מי שלידיוצר גל שעוז נחיתה. 

רועדת . חולצה שלה ספוגה מיםעוז מביט באדל, שה .הוא רצח מישהוהרטובות מסתכלות עליו כאילו 
זורקת אל עוז מבט חטוף  , אך עוצרת את עצמה. היאלהוריד את החולצה אדל שולחת ידהמקור, 

   ., מרטיבה את חברותיהעדיין עליה חולצההכשלמים  קופצתו
. הוא מסיט מבטו. כמה מטרים ממנו, הזרקור עליו. כולם בוהים בועוז מעיף מבט אחרון סביב. 

 עוז לוקח נשימה ושוחה לכיוונה. .אדל משתכשכת במים ליד חברותיה שבביקיני
 


