
✓
 נתון שליבו אומקו, לגיסתו, מגלה דאיסוקי

 מכל לו הקרובה היא, גם אבל אחרת, לאשה
מצו גודל את תופסת אינה בני־המישפחה,

 שהגיע בהרגשה ממנה, נסער יוצא הוא קתו.
 הכנות סיסמת את מהקיר להסיר הרגע

 את מזמין דאיסוקי הוא. חייו על אותה וליישם
 חבצלות עם אגרטל מעמיד הוא לביתו. מיצ׳יו
 על כורעים והשניים הריק, החדר במרכז

 האגרטל. צירי משני זה, מול זה ברכיהם,
 אליה אהבתו על מתוודה הוא חרש־חרש

 ואשר לרגע פסקה שלא אהבה הימים, משכבר
 אחרת. לאשה להינשא יכול הוא אין בעטיה

הוא מאז, שחלפו השנים שבכל לה אומר הוא

 איש, אשת עם הניאוף במעשה מישפחתו,
 על־ידי ומוחרם אביו מבית דאיסוקי מסולק

 טעה שהוא דאיסוקי מבין עתה מישפחתו.
 אביו, של חדרו קיר שעל הסיסמה בהבנת

 המשלים: המישפט את לה צירף שלא כיוון
 של דרכו לא אבל השמיים, דרך היא ״הכנות
האדם״.

הנשירה עצב
 מיפגש הוא מוריטה יושימיטסו של אז ף
 של החמורים החברתיים הקודים עם מרתק 1
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להפ ואסתטיים נקיים רכים, פסטל בצבעי
ליא.

קצו בחיתוכים להשתמש מרבה מוריטה
 מקנים אלה ומעברים לשני, אחד ממעמד בים

 בודדות תמונות של טעם לסיפור־המעשה
מת כן פי על ואף עצמן, ברשות ועומדות
 של עדינה לריקמה דבר, של בסופו חברות,
ארוכות. שתיקות ושל קטנות תזוזות

 צועד דאיסוקי את רואים אחת בסצינה
 גשר, על ניצב הוא שלאחריה ובסצינה ברחוב,

 חוזר או אחיו, בבית מבקר או ברכבת, נוסע או
 פי על מתנהל הסרט בעבר. מסוים לרגע

 תיקתוקו את המסתיר חבוי, שעון של מהלכו
 על ואף המציאות, של פנימי רובד באיזשהו

 הזמן, של המתמדת זרימתו את חשים כן פי
 לגשרי מתחת מים של דקה זרימה כאותה

הדובדבן. בגני העץ
 הזמן סימני כמעט, פראדוקסלי באופן
 חללי דווקא הם מוריטה אצל הבולטים
 גיבורי של קולותיהם את הסופגים השתיקה,

 כך הזמן. זרימת את גבם על והנושאים הסרט
 גיסתו עם אביו, עם דאיסוקי של במיפגשיו

 מכל והעשירה העמוקה אך חברו. ועם
 אשתו מיצ׳יו, לבין בינו מתנהלת השתיקות

 החטופה בפגישתם כבר היראוקה. של
 הזה והמשהו משהו, ביניהם ניצת הראשונה

 הופכות שפגישותיהם ככל ומתעצם מתגבר
יותר. מאופקות יותר, עצורות יותר, דמומות

אז לעומת ואז
 מפגישותיהם פגישה באיזו לדעת שה ן•*
מת שממנו משהו אותו קורה הרבות 1/

 כלומר, מאליהם. להתגלגל הדברים. חילים
 ושל התחלה של זמן המציין ואז, תופס מתי

מבחינת ונייח רגיל אז של מקומו את תזוזה,
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רגע של השברירי
א ת מוסיאון מוריטה, ואז.../יושימיטו

 של האז בוודאי איננו הזה המשהו הזמן.
 שהרי שנים, ארבע מלפני הראשונה אהבתם

 הוא להירואקה. ידידותו למען עליה ויתר אז
 אין המחודשת. פגישתם של האז איננו גם

 של מצטברת תוצאה הוא ה״ואז" כי זאת
 שצברו מצטלבים ומבטים קטועים מישפטים
 אפשר שעליו בזמן, לרגע והתגבשו מומנטום

ואז. לומר
 מר על באוזניו מתלוננת איננה מיצ׳יו

 היא אליה. בעלה של הגס יחסו ועל גורלה
 את לסלק כדי כספית, עזרה רק ממנו מבקשת
 הכסף השגת בעלה. אחריו שמשאיר החובות

 גובר בלחץ דאיסוקי את מעמידה ממישפחתו
 וגיסתו אחיו לסגאווה. להינשא מצידם והולך
 הנישואין, להסכים. לשכנעו דרך בכל מנסים

 אינו איש פורמלי. עניין הם לו, אומרים הם
 ישכב אף או אשתו את שיאהב ממנו מצפה
 אבל אחרות. נשים יש כך לשם איתה.

 שעליו חש הוא בסירובו. עומד ראיסוקי
 של חדרו קיר על התלוי לפיתגם נאמן להיות
השמיים״. דרך היא ״הכנות אביו:

 למיצ׳יו דאיסוקי בין היחסים התפתחות
 המילה בסרט. המופלאים הדברים אחד הוא

שלכ כיוון בעייתית, מעט היא התפתחות
 ניתן זאת ובכל ביניהם. דבר קורה לא אורה
 העצורה לכסות מתחת העצום במתח לחוש

 בהגשת ביטוי מקבל הדבר שלהם. והמאופקת
 מים בשתיית זו, מול זה דמומה בישיבה פרח,

 השוטף. בגשם חרישית בהתבוננות מכוס,
 לעצור מיצ׳יו יכולה לא מסויים בשלב אולם,
 לשוב בו מפצירה והיא רגשותיה את יותר

בדידותה. את עליה להקל כרי ולבקרה,

החבצלות אגרטל
 השעון את מעביר מיצ׳יו יטל ידויה ך
יותר. מהיר למהלך האירועים של הפנימי 1

 שהיה את עשה לא כי על לו בזה שהיא דימה
 היא בשקט. מאזינה מיצ׳יו לעשות. צריך
 את להעניש כדי להיראוקה שנישאה לו מגלה
אהבתו. את שאיבדה על עצמה
 בזווית המצולם הזה, הארוך הקטע כל
 מול זו הכורעות הדמויות שתי לעבר קבועה

 הוא הלבנות, החבצלות אגרטל כשבתווך זו,
 בקטע בקולנוע. שנעשו ביותר הקסומים אחד

 עד נדירה, כך כל שקיפות מוריטה משיג זה
 של האריג את בעדה לראות שניתן נדמה כי

 נותרים השניים של רגשותיהם האקרן.
 להם לבקש בלי בתוכם ועצורים כמוסים

 אך משחרר. במגע או נרגש בווידוי מוצא
 העצור, הקוד של הקשה לקרומית מבעד
 הפועל האריר הלחץ את בעליל לחוש אפשר

 אהבתו את לקבל בה מפציר הוא הדפנות. על
 אלא למחשבה. שהות ממנו מבקשת והיא

 שעון מאותו אזלו להם שנקצבו הזמן שדקות
 לאירועים יפסוק הוא מעתה וחרישי. עלום
בלתי־הפיך. מואץ, שונה, מהלך

 בפרץ־קינאה מגיב והזועם הנבגד הירואקה
 ליבה את מכריעה ואלימותו מיצ׳יו, כלפי

 לו לאפשר בו מפציר דאיסוקי החלש.
 מסכים, הירואקה בחיים. בעודנה לראותה

 דאיסוקי לאיתנה. אותה שיחזיר אחרי רק אבל
 על לו להודיע כדי אביו לבית נסער יוצא

 על לו. שיעדו לאשה להינשא הסופי סירובו
על עטה שהוא הזה הנורא הבושה כתם

 מרתק מיפגש זהו לכל מעל אך זו. מיזרחית
 בלתי־תלוי במינו, מיוחד קולנועי זמן עם

 בין המופלא מהניגוד הנבנה העריכה, בקצב
החי הריסון ובין הפנימיים הרגשות עוצמת

 הופעתה את שעשה מתח־ניגודים אותו צוני.
 בלתי־ לחוויה בארץ ג־זקו סנקא׳ להקת של

נשכחת.
 של דבריו את שלו בדרכו ממחיש ואז

 בעל־ ב״מחשבות שילוני בן־עמי הפרופסור
 תל־אביב. במוסיאון השנה במאי שנערך פה",

 המערבית, בתרבות היופי לאידיאל בניגוד
 האדם, את במרכזו המעמיד שילוני, אז אמר

 הנעורים, של המושלם היופי את ובמיוחד
 את במרכזה מעמידה יפאן של היופי תפיסת

 האדם. את בתוכו הכולל הטבע, של יופיו
 הוא היפאנית האמנות של המרכזי המסר
שב חולפות, תופעות של בעולם חיים שאנו

 דברים באותם מצוי היפה גם כן ועל ריריות,
 לא־ זאת ובכל רגעיים ובני־חלוף, שבריריים
 לרבות — החיים עשויים שמהם שיקריים,

 את במיוחד שמהנה מה מכאן, עצמם. החיים
 לא הוא מלבלב, דובדבן עץ למראה העין

 מן פרח של נשירתו רגע אלא עצמה, הפריחה
 עוצמתה מלוא את מבטאה זו נשירה כי העץ.

השבריריות. של
 מוריטה ואז. את לסכם אפשר אלו במילים

 השברירי הדק, הנשירה רגע את הנציח
 בעת ■ומיצ׳יו, דאיסוקי של באהבתם והעצוב

ליבלובה. לשיא שהגיעה

 עם התוודות
 אחד - אגרטל

 היפים הקטעים
הקולנוע בתולדות

שקימת בער סדט

גות
דמה נ נדירה.
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