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צבי. בית בי״ס בוגרת היא עירית בארה״ב. בהצלחה זבה השואה, על

 נשמע פרנק עירית של סיפור ^
 היא אמריקאי. הצלחה סיפור (כמו (

 הראשונים צעדיה את עכשיו עושה
 אמי לפרס מועמדת וכבר כשחקנית,
 לסירטי יוקרתי פרס זהו האמריקאי.

 אוסקר. לתחרות המקביל טלוויזיה,
 מישחקה על זה לפרס מועמדת עירית
 זיכרון האמריקאי הטלוויזיה בסרט

 תפקיד־מישנה שיחקה שבו אהבה,
בשואה. צעירה גערה של

האמ השחקן מופיע בסרט, לצידה
 בנו, וגם דאגלאס קירק הנודע ריקאי
אריק.

מיזוג
ביותדבויות

 מהעניין. מתרגשת כל־כן־ לא יא ^
 אומרת היא לי,״ הודיע ״כשאבא1 (

 הוא מה על הבנתי כל־כך ״לא בחיוך,
 את לעכל שעות 24 לי לקח מדבר.

 בגלל רציני, עניין מזה עשו הבשורה.
 את אהבו האמריקאים דאגלאס. קירק

 בלחש, ומוסיפה אומרת היא הסרט,״
 ״הסרט ישמע: שאיש רוצה לא כאילו

קיטש.״ די הוא
פרסית;״״; סבתא

 מאוד. אוהבת שעירית חכימיאן,
וסבתה. אמה עם כילדה כאן,

גרמני. הוא מישפחתה של השני הצדגרמניה: סבתא
 אם הגרמניה, סבתה עם בטיול בתמונה:

מיוחסת. היתה הגרמנית השושלת שנים. שלוש לפני בגרמניה אביה,
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 את מלווה מהר, מדברת עירית

 מלאת זריזות, בתנועות״ידיים דבריה
 העיניים קטנה. ילדה כמו קצת חן,

וצוחקות. בורקות שלה החומות
 צעיר מגיל כבר אבל ,24 בת רק היא

 רוצה שהיא הדבר זה שמישחק ידעה
בחיים. לעשות

 לקולנוע. הרבה הולכת היתה כילדה
אנדריוס.״ ג׳ולי שאהיה אמרה ״אמא

 מסתובבת ורזונת, קומה קטנת היא
 יושבת היא אחרי״הצהריים יחפה. בבית

 על משולבות רגליה המירפסת, על
 מעט מעשנת קר, מיץ שותה הכיסא,
 בהרמת הזמן כל עסוקה ובעיקר

חברים. הרבה לה יש הרבים. הטלפונים
 בת־תערובת. שנקרא מה היא עירית

 למישפחה בגרמניה, נולד שלה אבא
 הגרמני הסבא מיוחסת. מאוד־מאוד

סופר־אינ־ ״אנשים שופט. היה שלה

י מ א ד
 ושם בונה, סולל מטעם ישראלים,

ציונית. הנועת״נוער הקימו
 חכימיאן. מישפחת את הכיר כך

 מפרס, לארץ המישפחה באה 1948ב־
 ומתילדה פרנק מיכאל שוב נפגשו כאן

והתחתנו. — חכימיאן
 כל- לא המישפחה של הגרמני הצד

 עם הזה המוזר השידוך את אהב כך
לא הצעיר הזוג אבל הפרסית, החמולה

 הפרסית מהסבתא ולקבל והסה, ופרויד
 הזה שהמיזוג בטוחה היא החום.״ את
 אנשים. עם ביחסיה הרבה לה עזר

 אחד. כל עם נהדר הסתדרתי ״בצבא
 בסלנג הנהגים עם לדבר יכולתי
 בלי שלו, בסיגנון האל״מ ועם שלהם,
קומו מבחינת בעייה. של תחושה
המון.״ לי נתן זה ניקציה,
מבשלת שלה אמא היתה בבית

£! 17ה־ בקומה מלצרית
עדיין עירית לימודיה, שגמרה מאז המסחררת תה

 עובדת לפרנסתה ממישחק. רק להתפרנס יכולה אינה
 בתל-אביב, פאר מיסעדת של בבר כמלצרית עירית

ממישחק. רק אך להתפרנס תובל שבו לרגע ומחכה

 ומוסיפה, אומרת היא טלקטואלים,״
 קצת ״אולי ספק־ברצינות, ספק־בצחוק

לסבול." שאפשר למה מעבר
 ״הסבתא בפרס. נולדה שלה אמא

 הריצפה על יושבת היתה שלי הפרסית
שעועית." ומכינה
 לארץ בא פרנק, מיכאל שלה, אבא

 כפר־הנוער מילדי והיה בעליית־הנוער,
קבוצת עם לפרס נסע כך אחר בן־שמן.

 לא הוא אבל האף, את עיקמו ״הם ויתר.
בשבילו." להחליט אפשרות להם נתן

 שתי בין מיזוג של תוצר היא עירית
מאו ״אני לחלוטין. שונות תרבויות

 את לראות אפשרות לי שהיתה שרת
 הצדדים,״ משני ולקלוט הצדדים, שני
 ומדליקה בגילוי-לב, אומרת היא

 לשבת שיכולתי מאושרת ״אני סיגריה,
ניטשה, על איתו ולדבר אבא עם

 במשך ששירת — ולאבא מיזרחי אוכל
 בחיל־האוויר צבא־קבע כאיש שנים

 את לפעם מפעם מכינה היתה —
 חמוץ כרוב עליו: האהובים המאכלים

ונקניקיות.
 הגרמנים הגדולה, המישפחה מכל

 הסכתא את עירית אהבה והפרסים,
 היתה ״היא מכולם. יותר הפרסית
שאני בעולם פתוח הכי הבן־אדם


