
זהימנדי חיסלו נה
הגבר שומרי־הראש את מכנים שהצרפתים

תנים.
לבו מאוד, אלגנטית ״היא העתונאי: דיווח

 קארדן. של מאוד ויקרה פשוטה בשימלה שה
 שערה ביופיים. האורח את מפתיעים פניה
 חינני גופה כחולות, עיניה ובלונדי, ארוך

 הארי, הגזע של מושלמת דוגמה היא וגמיש.
הגרמניות הנערות שכל בוודאי חלם והיטלר

 אגדית דמות של תערובת היא גיזלה ^
 .1965 של הזמן רוח לפי ההולכת נערה ושל

 והיא חופשיים, הם שלה והמינהגים המוסר
 לי אשר דורנו. של גילוי־לב באותו מדברת
ה הסטיות או המעלות את לי אין אישית,
 אם אפילו לגמלה, העניק שפילים מיניות
 גופנית. מבחינה כל־כך דומות אנחנו
שבת כשאת חרדה, נתקפת האינד • חו

 הנהר פני על הגולשת בסירה אונם מתארת
 זומר מהעלמה לבקש כוונה שום לי אין ריין.

האהבה. בסצינות ככפילה אותי להחליף
ת בגרמניה לתהילה זכתה אמך 0  הודו

 שלך, הרגשתך מה הספורטאיים. להישגיה
לח? זוכה שאת העולמית הפירסומת נוכח
 הזאת, הפירסומת מן מזועזעת אני +נ
ולארו־ לאמי לי, רצויה בלתי בהחלט שהיא

פיליפמהוין היהודי:

 מבטה אבל ומלטף, חם קולה כך. ייראו
 ה־ הדיקטטור את מזכיר והמהפנט הלוהט

זוועות.״ לתוך העולם את שגרר מגואל־בדם,
 והן הוקלטו, הבאות והתשובות השאלות
כלשונן: מתפרסמות

תפ את משחקת את הראשון בסרטך •
 של הספר גיבורת הויזרברון, פון גיזלה קיד

 צריכה ואת מאוד, נועז תפקיד זהו ארוסך.
 לוחשים ופרברסיה. מקסימה צעירה לגלם

 לפי וכי מרווין, לפיליפ השראה ששימשת
 גיזלה של דמותה את יצר הוא זו השראה

הבלתי־מוסרית•

הויזו גיזלה :הבת
ת הקריירה על מתחילה? את בה הקולנועי

 כל קולנועיות. נטיות מאמי ירשתי
 והיא הבלונדית״, ״טילי לה קראה גרמני
 המפורסם הסרט של הכוכבות אחת היתה
 ״האלופה לה קראו אפילו האיצטדיון. אלילי

הסקסית״.
 עירום, סצינות לשחק תסכימי האם •
זומר? אלקה הכוכבת בת־ארצך כמו

 בזכות יצליח שהסרט מעדיפה אני
החול לסקרנות הודות מאשר שלי, העירום

 כולל התסריט לידתי. אודות הציבור של נית
ה אחת מהן ביותר, נועזות רבות סיצנות

או האמת את להסתיר תמיד השתדלנו סי.
ה החזירה מדוע מבינה אינני תי.1לי דות

הגס תיק את לגרמניה האמריקאית ממשלה
 על האמת את חשף אשר המפורסם, טאפו
 בכך לראות אפשר היטלר. עם אמי קשרי

 מפקד באמי. הימלר של נקמה־שלאחר־המוות
 אהד יום להשתמש בוודאי חשב הגסטאפו

היטלר. במקום להשתלט כדי בתיק,
 החזרת בין קשר לדעתך, יש, האם #

 פיר־ לבין האמריקאים על־ידי אלה מיסמכים
 ולבין גרמניים היסטוריונים על־ידי סומם

מרווין? לפיליפ אירוסיך

ב פוליטית, מבחינה שיש. ספק אין •
 להיות חדלתי רב, של לבנו שהתארסתי רגע

 אהפוך שאני יותר סכנה שום אין ״מזיקה״.
החדש. הנאציזם של דארק ז׳אן למין
 הגרמנית, דעת־הקהל תגובת היתה מה •

 הבת וכי בת, היתה שלפירר נודע כאשר
ליהודי? מאורסת הזאת
 הישוו אנשים מיליוני חולנית. סקרנות +

 אלפי קיבלתי היטלר. צילומי עם צילומי את
 אמי ותיקים. מנאצים ואיומים קללות מכתבי
 ביער וביתנו בחו״ל, מיקלט למצוא נאלצה
המשטרה. של שמירה תחת נמצא השחור

 שת- כאן עליך ששומרים לב שמנו •
 האם מפורשים? איומים קיבלת האם גורילות.

שת את לחייך? חוש
 כאן דירתנו על השומרים האדונים

 רק פיליפ. של ידידיו אם כי גורילות, אינם
 גורילות ארבע חברת־הייצור לי תציב ברומא

 כל מקבלת אני כי עלי. שישמרו מקצועיות
מאר משוודיה, מגרמניה, ברצח איומים יום

 יותר אבל מארצות־הברית. ואפילו גנטינה
 ניאו־ אותי שיחטפו פוחדת נורא אני מכל

קנאיים. נאצים
 הויזר, פריץ ד״ר אביך־המאסץ, האם •

לידתך? על האמת את ידע
 גבוהה אישיות בת שאני רק ידע הוא

 יותר לו לגלות סירבה אמי המישטר. של
 קא־ עשה אמי עם לנישואיו הודות מזאת.
 הנאציונל־סוציאליס- במפלגה מבריקה ריירה
 בילדותי, יפה אלי התייחס תמיד הוא טית.
 כל על־ידי יותר עוד מפונקת הייתי אבל

ה בימי אצלנו לבקר שנהגו הרייך מנהיגי
 ה־ ספק בלי היה מכולם הנחמד מלחמה.
ברכיו. על שיחקתי גרינג. מארשל

★ ★ ★

• !ממורן? ש? בתו א7
 מושלם. נאצי חינוך בילדותך קיבלת •
ת לאחרונה דיברו זאת ובכל  שאת בעתונו

 לפיליפ נישואיך וכי ליהדות להתגייר עומדת
נכון? זה האם בבית־כנסת. ייערכו מרווין

 כבוד עם ארוכה שיחה קיימתי אומנם
 לראיון לקבלני בטובו שהואיל הראשי, הרב

 הוחלט לא דבר שום אבל ידידותי. בבית
ב למצפוני. רק נוגעת הזאת והשאלה עדיין
 שיפרשו רוצה הייתי לא ואופן פנים שום
 כפרה. של כסימן הזאת הדתית השאלה את

 איכשהו היא משפחתי אם פשוט: הוא המצב
 בלי תמיד חייתי עצמי אני הרי פרוטסטנטית,

 ורק אך איתי דיברו בילדותי ממש. של דת
גזע. של טהור דם של אגדות על

 נסיון- על סיפרו הגרמניים העתונים •
 לן התברר כאשר שלן, הדרמאטי ההתאבדות

יהודי. הוא מרווין פיליפ כי
האמ בחדר ידי ורידי את חתכתי כן,

אותי. הציל והוא פיליפ, של בטיה
תן לשאול עומדים אנו • אכ שאלה או

תן מה זרית: ע בין על ד היטלר? אדולף א
 של בתו שאני להאמיו מסרבת אני

גר היסטוריונים כמה שטוענים כפי מטורף,
ופשט מאוחרות הצדקות המחפשים מניים,

ה בצורה נבחר היטלר שקרה. למה ניות
 של גדול רוב על־ידי בעולם ביותר סדירה

 כפי תוכניתו, עם הסכים אשר הגרמני, העם
 הרצון את ביטא הוא קאמפף. במיין שפורטה

 את לראות ודי הגרמני, העם של הקולקטיבי
 לא מעולם זאת. להבין כדי התקופה סרטי

 הכנסיות ושתי הגדולה התעשייה הצבא, היו
 לא, מטורף. פאראנואיד לשלטון מעלים שלנו
 שום ישאו לא וילדי מטורף, של בתו אינני
תורשתי. כתם

 את יכולתי כמיטב לשאת מנסה אני אם
 פקח שארוסי מאז לידתי, של הנורא העול

והגז הנאציזם של התהומיות על עיני את
 את לשאת בכללו הגרמני העם גם חייב ענות,

ההיסטוריה. בפני אחריותו


