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 — לכותרות פעס לא עלה ששמם המוכשרים, שחקני־התיאטרון שני באורוות־הסוסיס.

 עומד כשצרפתי ׳אלים, לקרב בסרט מגיעים — הבימה על הישגים בגלל דווקא ולאו
אהובתו. עם יחסים מקיים שהעובד גילה המעביד :הסיבה בהרפד. קילשנו את לנעוץ

 לנעוץ עמד צרפתי אשר שחקן ך*
 שחקן־תיאטרון של בחזהו קילשון • י

 שצרפתי אחרי זה היה הרפז. שרגא אחר,
השחק אהובתו, עם שכב שעמיתו גילה
וק אלים דו־קרב אחרי גר. אביבה נית

 הרפז, של במותו הסתיים שכמעט שוח,
ה בין גר הפרידה באגדות, כמו ממש

שניים.
 במציאות, התרחש לא סיפור־המעשה

 והרפז צרפתי של מיודעיהם שכל למרות
 הגברים שני אילו כלל מופתעים היו לא

 ברצינות. בזה זה חובלים היו חמי־המזג
 מככבים אלוני, מירי עם ביחד השלושה,

 שצי- ,אילמת אהבה חדש, ישראלי בסרט
היה לעיתים לאחרונה. הסתיימו לומיו

 עיון אחרי מראש, נכתב שהתסריט נדמה
 ו־ הסרט, משתתפי של בתולדות־חייהם

 את המסו על לבטא לשחקנים איפשר
ביותר. הכמוסות משאלותיהם

 בעל של דמותו את בסרט מגלם צרפתי
 בהת־ שלקה ורציני, קשוח חוות־סוסים,

 נשוי הוא עוזר. מחפש הוא ולכן קף־לב
 מחוסר מבדידות, הסובלת אלוני, למירי

 להרפת־ ומייחלת בעלה, מצד תשומת־לב
 אביבה מתגוררת בחווה איתם קת־אהבים.

ל במקום. העובדת חירשת, צעירה גר,
 שבא ומושך, נאה גבר הרפז, מגיע חווה

ל בית־הספר בניהול לצרפתי לעזור
רכיבה.
ב־ האווירה את משנה הרפז של בואו
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לכלא, ־כניסתו ן והסתיו הוושע אחו
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בסוס הראשונה בנעם התנשטה אחת

המשלאיס 3
 לרכוב שבאות שונות, חברה נשות חווה.

 הרפז עם שוכבות זמנן, את להעביר כדי
השו גר כשאביבה אפשרית, פינה בכל
מעשיו. אחרי עוקבת תקת

 יוצא אותו רואה היא המיקרים באחד
 אשתו אלוני, מירי של מחדרה במרוצה

להס ומנסה בה מבחין הרפז צרפתי. של
 מעשיו, את לצרפתי תגלה שלא לה ביר
מבי אינה החירשת הנערה כי נדמה, אך
הנרגשות. ידיו תנועות את כלל נה

מישחק מנהלים הרפז ושרגא גר אביבה

 מלהתקרב נמנעת היא ועכבר: חתול של
נו הרפז קירבתה. את מחפש הוא אליו,

מצ שאינו ואחרי לידיו, היוזמה את טל
כש אחריה. רודף הוא אותה, לדובב ליח
 הבלתי־נמנע: מתרחש אותה, תופס הוא

 •י התנגדותה הולכת האונס כדי תוך אונם.
 הופכת האונס וסצינת ורפה, אביבה של

 איך וכי — אוהבים שני בין למישגל
 רוב — כידוע ז אחרת להיות היה יכול

 אשה אין — זאת יאשרו התסריטים כותבי
. לכך. השתוקקה אם אלא נאנסת,

 של דמותה את המגלמת גר, אביבהובסוט בחיים חושים
 גופה את בוחנת מלידה, חרשת נערת

 אשר :למטה חרשים. הס שהוריה משוס לתפקידה, במהירות הסתגלה אביבה במראה.
לבית־הספר. המגיעות הרוכבות, כל את לפתות שיחדל לשה, עס השוכב שרגא, על מאיים
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