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בחזרה? אותה יקבל האם אליו, לחזור
לענות." יכול אינני כך ״על

 חזרה לו, שירוע כמה עד למה,
בתשובה? איריס

 של יסוד כאן קיים שהיה ״ברור
הש — אחרות במילים או אמונה,

 עם יחד הנכונה. היא זו שדרך תכנעות
 מיפלט למצוא רצון גם כאן היה זאת,

בדת. וביטחון
הד — חושב אני לאחור, ״במבט

 בצורה לא כי אם על־ידה, נאמרו ברים
 מאוד התאכזבה שהיא — מפורשת
בק גבר־אשה; ביחסי האישי, במישור

 ראתה היא חייה. של החילוני טע
 בתחום פוליסת־ביטוח בחזרה־בתשובה

זה.
 תמיד היה אצלה המיסטי ״הצד

 בגילגול־ התעניינה היא חזק. מאוד
 וברוחות. בשדים במלאכים, נשמות,

 בנושאים לחרדה אותה להכניס קל היה
 היפר־דתית. בעצם, היתה, היא אלה.

 בסדר, אני האם השאלות — כלומר
 ליוו דתית, מבחינה די עושה אני האם

הזמן." כל אותה
 או לנקום מבקש שאינו אומר נחשון
 לראות זה רוצה שאני מה ״כל להעניש.

 מקווה ״אני אומר. הוא שלי," הילד את
 שאין סוף־סוף יבינו ואנשיה שאשתי

 החוק. ברשויות המילחמה בהמשך טעם
 לפנות אפשרות לאיריס עדיין יש כיום
 למ־ איתה אכנס מישטרה. תחנת לכל

 לסגור וננסה ונורמלי, סביר שא־ומתן
 עליה היותר־טוב. הצד על העניין את

סיטו יגרור האירוע המשך כי להבין
 יהיה אי־אפשר מיקרה, בכל שבה, אציה

מעשיה." מתוצאות להימלט
 ליבני, שולמית איריס, של אמה
ח עצוב, מודאג, בקול להגיב. סירבה

 בקשר לא ״אנחנו אמרה: היא ממש, נוק
לד רוצים לא מצוברחים. אנחנו איתה.

השיחה. את וניתקה זהי" על בר
 עיסוקו את המגדיר ישראלי, יואל
היה בארץ״, לא בשיווק, עסקים כ״איש

 שהיא איריס, של החבר שנים לפני
 גרוש, כיום ישראלי, .31 בת כיום

 סירב בשנית, להינשא לדבריו העומר
 עם שלו הרומאן על לפרטים להיכנס
 אותה ״פגשתי רק: אמר והוא איריס,
 זוכר לא אני .18 או 17 בת היתה כאשר

 גרנו וגם ביחד, היינו היכרנו. איך
 זה שנים. חמש או ארבע במשך ביחד,
היסטורי. סיפור ממש

מ שאיריס אז לעצמי תיארתי ״לא
מו היתה היא בתשובה. לחזור סוגלת

 דוגמגית־בית היתה נהדר. בנאדם תק.
 הלכה. לא היא לצבא מיפעלים. בשני

 נפרדנו. למה זוכר לא אני רצתה. לא
 שמרנו לא להתחתן. רצתה היא אולי

י קשי•" על אחר־כו פ ע ן ג ₪ מ

★  ★  ★

״העו הקדיש שנים 12 לפני
 לאיריס עמודים שני הזה״ לם
 ״הפצצה הכותרת תחת כן,

 את ליוו התורנית״. הכלונדית
 של נועזים תצלומים הכתכה

כתחתונים. איריס
במלואה: הכתבה הנה

 כשתהיי להיות רוצה את ה
/ ^ /  כש־ בן איריס נשאלה גדולה?" /

 להיות רוצה ״אני קטנה. ילדה היתה
 ומבלי ילדותי, בקול ענתה יפהפיה,״

עפעף. להניר
לו בן איריס יכולה ,18 בגיל היום,

 חלום־ה־ את הגשימה כי מלא בפה מר
 והפכה צמחה, אכן היא שלה. ילדות
 יפהפיה לנערה־אשה יפהפיה מילדה

ב סערה המעוררת יפהפיה יותר. עוד
 המושכת הפרובוקטיבית, הופעתה

 מקום בכל אליה מיידית תשומת־לב
מופיעה. היא שבו

 60־85 של אידיאליות מידות עם
 ק״ג, 58 משקל ס״מ, 173 גובה ,85־

 שופע, בלונדי ושיער ירוקות עיניים
 מושכת הופעתה כי איריס יודעת

 היא זאת ולמרות מרובה, תשומת־לב
מח רק זו הופעה כי בעקשנות טוענת

ביישנות. על אצלה פה
 כי אופיינית, בצניעות מודה, איריס

 בתקן היא עצמה את זוכרת שהיא מאז
יפהפיה. של

 החיצוני יופייה לגבי שלה המודעות
 14 כשבגיל וברור, סופי באופן לה באה

מחב לחברות בקשות עשרות קיבלה
הרצ בגימנסיה לספסל-הלימורים ריה
 ילדותיים היו אלה חבריה אולם ליה.
 העדיפה והיא איריס, של לטעמה מדי
שע יוסי, בשם 25 בן צעיר פניהם על
 מישפח־ במיפעל־רהיטים אביו עם בד
 הסתדרה איך איריס את ככשואלים תי.

 של הברורות תביעותיו עם ילדה בתור
 מכסה קל כשסומק מורה, היא ,25 בן

 מה אחרות אצל חיפש ״הוא פניה: את
 מייד אצלי." לקבל היה יכול שלא

 המשיכה כי טוענת היא לאחר־מכן
 מהבגרות בעצם נובעת למבוגרים שלה

שלה. הנפשית
 יואל העיתונאי העכשווי, חברה את

לפ חברים ררך איריס הכירה ישראלי,
 בדירתו ביחד, הם ומאז וחצי, כשנה ני

 באופן תל־אביב. שבצפון יואל של
 בבית להתגורר איריס ממשיכה רישמי
חפ־ מירב את מחזיקה היא שם הוריה,

 משנת התמונות
 עדיו׳ צודמו 1975

בראוי, אילנה
 צלמת אז

■ הזה דעונ
 זמנה מרבית את כי מודה היא אך ציה,
 .28ה־ בן יואל, של בביתו מבלה היא

 עם כי גם, מודה היא הססנות במעט
 שיילכו יהיה הסוף וכי רציני, זה יואל

וקידושין. לחופה
מח היא מה להגיד מוכנה אינה היא

 מחפשת, אינה כבר כי בגברים, פשת
 שהיא ומה מצאה, כבר שלה את בעצם.
 התכונה זה הרבה הכי אצלו אוהבת

 להתחשב להתחשב. — שלו הנדירה
 והילדותיות, הקפריזיות בנטיותיה
 דוגמנית להיות ברצונה להתחשב

אומ היא ״בכלל,״ בכך. אותה ולעודד
יחס." לי נותן ״הוא רת,

שלה הפרובוקטיביים הבגדים את

סו אינה היא בעצמה. איריס מתכננת
 קונה והחנויות, הבוטיקים על מכת
 הרוגמה את משרטטת בעצמה, בדים

 שית־ כדי שלה הצרפתי לחייט ונותנת
 סטין בדי עליה אהובים בעיקר פור.

 מעוררים שהם זה מבהיקים. ולורקס
אותה. מרתיע לא מיוחדת תשומת״לב

 את מזכירה שהיא לה כשאומרים
 הכוכבת היא הלא האגדתית, בייבי־רול

זו היא שלה, בימי־הזוהר בייקר, קרול
 שהיא לה כשאומרים אר מאושר. רחת

מתרתחת היא רוזנבלום, לפנינה דומה

הפרו ההופעה נכון, ו... השיער לצבע
בוקטיבית.

 אינה ואופן פנים בשום היא לא,
 פנינה, של מקומה את לרשת רוצה

 היא־עצמה, להיות רוצה היא שהתפנה.
היטב. בכר מצליחה שהיא ועובדה

 שהכשירה מי פלטשר, לאה מורתה
 כי אומרת הדוגמנות, למיקצוע אותה
 ביותר המוצלחת התלמידה היא איריס

האח בשנתיים יהיה מתחת שהוציאה
רונות.

 על- איריס הועסקה בשבוע־האופנה
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1975 בביתה, איריס
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