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התחתון השלם מיקמת יוסקו דוו איריס

 הנוכחי המשבר מל להתגבר תצליח ה״א כי דיה
 והשירה. )ציור1 האופנה, בעולם לה המגיע וקום
מסתתרת. היא היכן יודעים ואין ביתה את י

 ידו אותה תשיג לא שם כי ולקוות בפח, *ה
 כשמונה לפני הישראלי. התחתון העולם על ן*

 סכנה. אותה בפני אירים עמדה הודשים ״
 כחשודה המישטרה על־־ידי נעצרה היא ים

 שעות כעבור שוחררה אולם סם, באחזקת
 המישטרה פשטה שיחרורה לאחר אחדות. לו
 בתי ועל בסמים, מיסחר תחנות כמה על :ה
 קשים. סמים לעשן הנוהגים בוהמה אנשי ו,
 נשמעו זימרה.״ ״אירים :אז פשטה השמועה ם
הצליחה אירים אולם חייה, על איומים [ב

 הפה את פצתה לא היא כי אז לשכנע
לתפי- קשר כל לה אין וכי במישטרה, יה

 עורך־הדין איריס, של אביה
*י1\  אלי דלא־ניידי, נכסי וסוחר ^י

המים. כמלכת בוכייתח בתמונה דווידסקו.

 שלה הדה־שבו במכונית נלכדה אירים
 עצרה כאשר תל-אביב. בצפון ביתה ליד

 מתוכה זינק המכונית, את מישטרה ניידת
 ידועה דמות שהוא התברר כך שאחר בחור,

 וברח. הסמים, בנושאי דווקא למישטרה
 אינה כי שטענה אירים, את עצרו השוטרים

 נתנה רק אלא הבחור, את כלל מכירה
השוט בה התעללו אירים לדברי טרמפ. לו

 דווידסקו כאיריס אותה שזיהו מפני רק רים
 בעזרתה לזכות ורצו המפורסמת, הדוגמנית
 אירים אמרה אז המחרת. בעיתוני בכותרות
סוחרת היא כי אותה שהאשימו לשוטרים,

תל־אביב. למישטרת שהיו הגדולות סות

0*111מוחו
 כאילו ברבים שפורסם לאחר למחתרת שירדה איריסא!וץ?1זוץ0

 יודעת סוחרי־סמים, בלכידת המישטרה עם פעולה שיתפה
לחוץ־לארץ. נסעה כי האפשרויות אחת התחתון. העולם של מוות גזר־דין עליה מאיים כי

 שבארץ ידעתי לא בכלל ״אני בקוקאין:
קוקאין.״ יש

 איריס, של שמה נקשר תקרית באותה
 שנים תשע בעיתונים הופיע מאז לראשונה

 מכחישה אירים בסמים. כמעורבת לכן, קודם
 תקופח לי ״היתה לסמים. מכורה היא כי

 בחוץ- אצלי התחיל זה סמים. שלקחתי קשה
 לא שזה ידעתי אבל באמשטרדם, לארץ׳

 בין ואני רציני, גמילה טיפול עברתי טוב.
 מה אז להיגמל. שהצלחתי בארץ היחידות

עכשיו?״ ממני רוצים
 מוכרת דמות היא דווידסקו איריס כיום

 הסרטים, יצרני האופנה, לצלמי רק לא
 הרכילות. מדורי וקוראי ספרים של מו״לים

 בארץ, צרכני־הסמים לציבור גם מוכרת היא
 למרות לה, הדביק לפחות חלקם אשר

 פעולה משתפת של התואר את הכחשותיה,
המישטרה. עם

אירים, את מכיר בישראל אדם כל כמעט
 שלה, המלאך פני אותה. מזהה אינו אם גם

 והעיניים הנחשקות השפתיים התמיר, גופה
ממוד ניכר חלק על מתנוססים החייכניות

 בסרטי־הפירסומת בעיתונים, הפירסומת עות
 שעל הפירסומת כרזות על ואף בקולנוע

האוטובוסים.
 עוד אירים זכתה שלה הראשון בפירסום

 לתחרות ניגשה עת ,14 בת בהיותה
 אשר אירים, הזח. העזלס של מלכודהמים

 הוא אף המפורסם אביה, גירושי בעיקבות
 ידועה שהיתה מאמה הרכילות, בטורי

)46 בעמוד (המשך
״אדם״, בסרט אידים11

נכפול״ ש שלמרות
נלהבות. ביקורות מישחקה לכישרון :יא
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