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 הכל בסוף ממני. אותו חוטפים הם עונש
בשלום.״ נגמר
 זה אבל לה, קרה לא עדיין זה כל
מנחם של בסרטו מעם עוד לה יקרה
קהיר. מיבצע גולן

יותר אפילו היה לה קרה שכבר מה
באוניבר רפואה למדה היא מזה. מסעיר
 מהאוניברסיטה יצאה היא בגרמניה. סיטה
דוקטור עם לימוד, שנות ארבע לאחר
אותה לבקר יבוא הדוקטור ילדים. ושני

ימים. עשרה בעוד בארץ
צהב משהו זה גרמניה שאשה שחשב מי

 ואומר מאוד, סגור בפה שאוכל וורדרד, הב
 דבר, לא על בבקשה רבה תודה הזמן כל

טעה.
 היא קוף מריאנה כיין. ליבם כטוב

בגר גדלה בגרמניה, נולדה היא גרמניה.
לה יש זאת ובכל בגרמניה, חונכה מניה׳
 ופה כחולות עיניים שחום, עור כהה, שיער
 עולמי, חיוך דרכו המגלה קצת, פתוח
גרמני. לא לגמרי

 שלה, הטובים הפיזיים הנתונים למרות
 סרטים. כוכבת להיות רצחה לא בכלל היא
רופאה. להיות רצתה היא

והלי שמונה־עשרה, בת היתד, כשהיא
 התגוררה היא בעיצומם, היו שלה מודים

 מפורסמת. צלמת־סרטים איזה ליד אמה עם
 הרבה הזאת הצלמת אצל היו אחד ערב

 הם ביין ליבם וכטוב שתויים, אורחים
היפה השכנה את בפניהם שתביא ביקשו

כדוד קוף מריאנה
נאצים מבינים לא

 מריאנה למריאנה. לקרוא שלחה היא שלה.
 נתנה ממנה. להתפעל לאורחים נתנה באה,
 היא ומאז שלה, תמונת־פספורט גם להם

שחקנית.
שי ,בהתחלה עמים. לא אדם, כני
 גרועים. בסרטים קטנים, תפקידים חקתי
 בסרטים גדולים תפקידים שיחקתי כך אחר

 קטנים תפקידים שיחקתי כך אחר גרועים.
 לפי ממשיכה אני ועכשיו טובים, בסרטים

הפרינציפ.״ אותו
 אחר ביחד. ולמדה שיחקה היא בהתחלה

 התחילה היא שלה, השמיני הסרט אחרי כך,
הלימו את ולהזניח המישחק, את לאהוב

 ,כשאני מסבירה, היא דבר,״ ״אין דים.
 לתת ירצו כשלא יפה, ולא זקנה אהיה

ללימודים.״ אחזור אני בסרטים, תפקידים לי
 היא העולם. בכל מטיילת היא בינתיים

וב באפריקה בנפאל, בבאנקוק, כבר היתד,
לישראל. אפילו הגיעה היא עכשיו אמריקה.

 בישראל,״ קל לי יהיה שלא יודעת ״אני
היש את מאשימה לא ״אני אומרת. היא

 אנשים הרבה שיהיו יודעת אני ראלים.
 אני גרמניה. שאני מפני אותי, יקבלו שלא

 שיראו שאותם מאמינה אני מפחדת. לא
 יקבלו כן חדשה גרמניה מייצגת שאני
אותי.

 מר, אמוציונליים. דברים הם אלה ,אבל
 לבני- בני־האדם בין היחסים זה שחשוב

 מאמינה ואני לעמים, עמים בין ולא אדם,
 בן־ גם בי יראו כאן שישנם שבני־האדם

אדם.״
 על דעתה מה שימותו. עד לחכ,,״

 ילדה. אז ,הייתי והישנה? החדשה גרמניה
 לא באפריקה. היה ואבי התגרשו הורי

 נעשה. מה בדיוק הבנתי ולא אנשים הכרתי
 משום הישנה גרמניה את מכירה אני אבל

 שחיים הישנים הגרמנים את מכירה שאני
לנקות היחידה שהדרך חושבת אני עכשיו.
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