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 הסוט־ם בעולם ה1ו

 מחנו זנה האחוון,
נובל בפוס ו־נינגר,

 גם שהוא מעבידה יאשה, כי מגלה ואחיה,
 בו, מאוהבת היא אך לה. נאמן אינו מאהבה,
 מגלה הוא האורגיה אחרי לביתו חוזר וכשהוא

 התוכי הנץ, הזאב, הכלב, — שלו החיות כל את
 שגזזה מגדה, ואילו שחוטים, מוטלים — והקוף

עצמה. את תלתה הארוך, שערה את
 הקוסם. של עולמו מתמוטט אט־אט, כך,

 לגעת לו מניחה אינה הפולניה, האצילה אמיליה,
 עד בה מאוהב הוא לו. להתמסר ומסרבת בה

היחי בתה את לרפא לכסף זקוקה היא טירוף.
 מאציל כספת גונב הוא לה לעזור וכדי דה.

 הקומה מן קופץ הוא אותו, כשמגלים פולני.
 איש־פעלולים, זאת ביצע (במציאות השמינית

 1,000 השמינית מהקומה קפיצה כל עבור שקיבל
יאשה ישראליות). לירות אלפי 10 שהם מארק,
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לסרט. מיבחן־בד שם לערוך כדי ברלין לעיר חשבונה על את מלובלין. הקוסם שוליות ומגרה, שמול של בדמותם דנציגר,
 והוא אחריו, רודפים השוטרים ובורח. רגל שובר
 מבלה הוא שם בבית־הכנסת. מיסתור לו מוצא

עיני־רוחו. לבגד עוברים חייו כל בייסורי־תופת.
ומס קבר לעצמו בונה ללובלין, חוזר הוא

 מגישה אסתר, אשתו, וקיץ. חורף בתוכו תגר
לוב קטן. חרך דרך ביום, פעם מזונו את לו

 אדם הופך והוא לרגל, אליו עולה כולה לין
 אליו באה הפולנית, האצילה אמיליה, קדוש.
 לשלוחו, לשאול אליו עולה זפטל מחילה. לבקש
קדוש. שהפך הקוסם אל בא הוא גם ושמול

 אמה מגיעה שהתאבדה, מגדה, תחת
 נוי). (צחי בנה עם וינטרס) (שלי הפולניה
 בסצנה בתה. חיי את לבקש באה הפולניה

אח הקבר, את ובנה היא הורסים פרועה
 ואחרי בדרכה הנקרה בכל חובטת שהיא רי

 כשמסל־ שמול. של בפרצופו בועט שבנה
 הקוסם כי מגלים הקבר הריסות את קים

 מביטה אסתר, אשתו, נראית ואז נעלם.
פולטת היא עגורים. להקת ורואה לשמיים

האמ השחקנית ן
 הנודעת ריקאית ן

 הקוסם של דמותו ת
והופיעה לברלין, ך

 לבנה. אחת ונעל חומה אחת בנעל נעולה המהודר קמפינסקי במלון
 מעולה. כשחקנית שוב התגלתה זאת עם יחד אך רעש, להקים הרבתה היא

 לובלין. העיירה על המכריז השלט ליד אופיר שייקה :משמאל
דנציגר. ומאיה ארקין אלאן יושבים סוסים, ידי על הנגררת בעגלה
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לימון״. ״אסקימו בעיקבות פופולארי כוכב הוא כי בברלין, בשהותו גילה, צחי וינטרס.




