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הצוציקית

11 דוידסקו איריס

שהב ההבטחות כל את איריס מילאה ,16 בגילהחתיכה
 להיות פרחה ויותר, שנתיים לפני כבר טיחה

 של — לובשת שהיא בגד״הים מקסימה. גיורה בעלת נהדרת, חתיכה
״וולח״. של השיער בתכשירי מטפחת היא הארוך שערה את ״גוטקס״.

 מלכת לתחרות 11 מספר ■*מועמדת
 אינה — דוידסקו איריס ,1971 המים | |

 שנתיים לפני זו. בתחרות חדשות פנים
 הש־ ואפילו כמועמדת, ניבחרד, כבר היא

נסי בחירת של המוקדמת בתחרות תתפח
 — הנסיכה בתואר זכתה ים־סוף, כת

 הסופית בתחרות שזכתה דמיר, שרית בעוד
 בתחרות ניבחרד, — המים מלכת בכתר
אירים. של בלבד לסגניתה ים־סוף נסיכת
 קורה היה מה לנחש לנסות מסובך קצת

 עד בתחרות נישארת אירים היתד, אילו
 מדי צעירה היתד, שהיא אלא הסופי. השלב
להמשיך. מכדי
 גם אלא לה, רק לא רב צער שגרם מה
 איריס היתד, ,14 בגיל אותה. הסובבים לכל

ה־ כללי. עניין שעוררה נדירה, תופעה
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 החליטה בעיניים, דמעות עם לימודיה. את
שהסתו בכך הסתפקה התחרות, מן לצאת
 כשהיא הקהל, בין הסופית בתחרות בבה

 נוהרים הבוחרים וכל קלפי, בידה מחזיקה
מסביבה• שלהם הבחירה פתקי את להכניס
 שניפסלה לאחר שנתיים — כיום אבל
 גדולה: בחורה כבר היא — גיל מטעמי

לכם. תארו ,16 הולדת יום לה היה כבר
 משנים, חוץ לה, נוספו גם ובינתיים

מת היא ועכשיו — סנטימטרים כמה עוד
 אבל ושלוש. שבעים מטר לאורך נשאת

 אותה בדיוק נישארה היא — מזה חוץ
 איכפת לא אם מאוד, הרבה וזה אירים.

ה שלה, והארוך הגלי השיער עם לכם.
ה בעל הפה מבינות, — העבותות עיניים

להגדיר שקשה משהו ועוד, המסדים חיוך

 הטפשי החיוך מה — גטה״ ״כמו ניים,
 ציונים להשיג כדי הרבה ללמוד —י הזה

ב לשביעית עולה (היא בגימנסיה טובים
כ אקדמאית קריירה על ולחלום שלווה)

ה מלכת בתחרות השתתפותה פסיכולוגית.
 רגעית כ״קריירה ידה על מוגדרת מים

מאוד״.
 רבות רגעיות שקריירות הוא, העניין

ל הפך והרגע — בדיוק זו בדרך החלו
 קריירה פרחה בהן טובות, שנים כמה

 מקצוע בעלת או דוגמנית של מסחררת
אחר. זוהר

ש אירים, של דרכה גם תהיה זו האם
צעיר? מגיל כבר למרחקים בלטה

בידיה. מסתבר, ההחלטה,

עדיין, עליהם נושאים איריס, של במינם המיוחדים המושכים, פניההנערהך
 של האיפור הרכות. שנותיה תו את המהירה, התפתחותה למרות

שנתיים. לפני בתחרות איריס השתתפה כבר הצעיר גילח למרות רובינשטיין״. ״הלנה

 גרמה מהתחרות, לצאת שנאלצה עובדה
קולקטיבית. אכזבה לאנחת
לפ איריס בעיני אז, נראה שקרה מה
 שלה בית־הספר מנהל :העולם כסוף חות,

 והודיע: הזה העולם למערכת צילצל
התח מן יוצאת שאירים או — ״או־או״

תלמידה. להיות מפסיקה שהיא או רות,
 ידוע עורך־דין של היחידה בתו אירים,

להפסיק כמובן יכלה לא — בתל-אביב

 נלהבים מעריצים שנוכחו כפי בדיוק, אותו
שלה. המדונה, נוסח הנדיר, היופי לסוג

מס בהחלט זה היה אחרת בחורה לכל
 בדיוק לא היא דוידסקו אירים אבל פיק.

 ענייני :לידיעתכם אז אחרת. בחורה כל
 וגם אותה. מענינים כך כל לא בכלל היופי

 הדברים ושאר ודיזנגוף, דיסקוטקים לא
מבפ העומק חסרי אבל מבחוץ, הזוהרים

רצי ספרים לקרוא דווקא אוהבת היא נים.
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