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 למרדכי המציבות בוני על־ידי

בראשודלציון. גולדובסקי
 בבית־ פגשנו גולדובסקי את

 דיוקן ומצמיד סולם על עומד הקברות,
 מוסקבה, יליד הוא חדש. לקבר שצייר
 גולדובסקי, שנים. שבע בישראל נמצא

 על לספר שמח וחייכני, חביב גבר
 באבן ציור למד הוא המיוחד. מיקצועו
ברוסיה.

 עובד ואני מישה, לי קראו ״ברוסיה
 ,'11 מגיל שנים, 47 חיי, ימי כל בזה
במיקצועו. מאוד גא מספר, הוא

 לו נותנת המישפחה כי מסתבר
 באבן, אותה משחזר והוא הנפטר תמונת

 זקוק הוא ומיוחדת. קשה בטכניקה
 אחד, דיוקן לצייר כדי ימים לשבוע
 יצר היום עד לתמונה. דולר 200 וגובה

 אבל מציבות, על דיוקנים תריסר רק
 של תמונות מאוד הרבה כבר צייר

שונים. וקישוטים פרחים
 בתוך מציבה

מציבה
ת ו ב י צ  המי אינן גולדובסקי י

 בבית־ היחירות המיוחדות *■/ציבות
 המפעילים אנשים יש בחולון. הקברות

 כדי הפרטיים וכישוריהם דמיונם את
 את להנציח מיוחדת מציבה ליצור

יקירם.
 שבור, בה אחד שעלה שושנת־כסף,

 בשם אשה של קיברה את מעטרת
 השושנה גיבעול על משולם. יהודית

משולם.״ ד. ״בעלך, חתום: הארוכה
 לשושנת־הכסף הקרובה בשורה

 מיבנה זהו לשניים. המיועד ביתן מצוי
כיפה. ראשו שעל עמודים, על כפול

 על צי ולראות להביט מצמרר
 שבתוך השחורות מציבות־השיש

 מיבנה זהו מאומה. כתוב לא המיבנה
 בחיים, בעודם בני־זוג עבור שהוקם

 או המציבות על נכתבה טרם מילה ואף
ן המיבנה. קיר על

 קוביה או לב בצורת רבות מציבות
 וגם בבית־הקברות, מאוד נפוצות הן

 בקבוק־חלב בצורת מוזרה מציבה
השורות. מבין מציצה

 כל אין בחולון בבית־הקברות
 בכל הנפטר של שמו את לכתוב מניעה

 ולציין המישפחה, שתבחר לועזית שפה
 הלידה תאריכי את הכללי בתאריך
י והמוות.

 מציבות שורת במיוחד מרשימה
 הן אלה בית־הקברות. באמצע גדולות
 שניספנ שלמות לקהילות מציבות
 פסל בידי עוצבה מהן אחת כל בשואה.

 את להנציח מנסה אחת וכל אמן, או
 העם בחיי ביותר הטראומטי המאורע
היהודי.
 הבולטת הללו, מהמציבות אחת

 שעליה משרפה, בדמות בנויה למרחוק,
 תמונה בצידה אדומות. מלבנים ארובה

 יהודים מגרש גרמני קצין של מזעזעת
למחנה־השמדה.

 מהקהילות בחיים שנותרו האנשים
 גופות את אפילו מצאו לא הללו,

 לקבורה, להביאם כרי יקיריהם
 להקים כדי ניכר ודמיון רב הון השקיעו

ליקיריהם. יד
 על חשבו פרטיים אנשים גם אולם

 בין הקשר את להנציח דרכים
 מקורותיה לבין בארץ מישפחתם

 ליד העובד מציבות קבלן בחו״ל.
 השבוע כי סיפר, בחולון בית־הקברות

 להקים ממנו וביקש טייס אליו פנה
 מתעתד הטייס במינה: מיוחדת מציבה
 עתיקה מציבה מחדל להביא

 הוא המציבה ואת יהודי מבית־קברות
 קיימת מציבה בתוך לנטוע רוצה

 את להראות כדי בבית־הקברות,
וההמשכיות. השורשים

 בתאונת־ נהרג שבנו אחר, אדם
 על רגילה מצבה הקים ,18 בגיל דרכים
 את אשתו ועבור עבורו קנה אך הקבר,

 לא הוא הצמודות. חלקות־הקבר שתי
 אלא האלה, החלקות על מציבות הקים
 של ערוגות בתוכן ושתל אותן גידר

ציבעוניים. נוי פירחי
 למעין בחולון בית־הקברות הפך כך

 על המישפחות מתחרות שבו מוסיאון,
 עם אמנות המשלבות מציבות הקמת
 וייחודם זיכרם על לשמור ורצון אהבה

האהובים. המתים של
■ אלון אילנה
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 צריך זה ככה אז ככה, עשה אלוהים אם
 לא אני אבל יישאר! זה וככה להיות

 בצבא. כמו אליהן התנהגתי ויתרתי.
שערות. ולהוריד לשמנות, דיאטה

 קודם אמא. כמו להן דואגת הייתי
 מהן סילקתי ראשון שדבר משום כל,
 וההיסטריות הדאגניות האמהות כל את

 צריכה הייתי אני אז הפריעו. שרק
 באות היו בוכות, כשהיו להן. לדאוג

 שבתיק זוכרת אני אותן. שאנחם אלי
 כאבים, נגד כדורים היו תמיד שלי

צרה. כל על וטמפקס,
 יותר הרבה היה הכל אז בכלל,

 היו לא הבנות וספונטאני. אמיתי
 על לצעוד ללמוד כדי לקודם הולכות
 כמו באות היו הן להתאפר. או הבימה

 איך לח מסבירה הייתי אני שהן.
 ביגרי את הבימה. על לזוז ואיך לעמוד

 את גם מהבית. מביאות היו הן התחרות
 אהבה. שהיא מה אחת כל ביגדי־הים.

 יהיו שלכולן אחדות, של עניין היה לא
 כמו מבוסם, היה לא זה הבגדים. אותם
 ושל אגפנאים של פירסומת על היום

 לערב הפרחים את חברות. מיני כל
 קונה המערכת היתה התחרות

 קצת קנינו גם השנים, במשך ולפעמים,
זהו. אבל מתנות.

 והקהל שופטים היו שלא מכיוון
 היו המלכה, את בוחר היה בעצמו
 צריכות והיו הבימה על עולות הבנות
 שהיתה מי אז שאלות, על לענות

נבחרה. לא פשוט טיפשה
 כל ובלי איפור בלי באות היו הן

ופשוט. נקי יופי — הקישקושים
 בתיה — וזהו כובע. עם תמיד

 הקהל אבל שמנה, היתה היא בנדיקט.
שניה. לסגנית נבחרה והיא אותה אהב

 באופן יפה היתה לא פעם אף היא
 נהדרות עיניים לה היו אבל מיוחד,

ולהתאפר. להתלבש ידעה והיא
 בשם בחור עם התחתנה היא לימים

 בית־ בארץ לו שהיה בר־צבי, צבי
 הוא תקופה אחרי לנקניקים. חרושת
לאמריקה. נסעו והם בכספים הסתבר

 שלושה לבתיה נולדו באמריקה
 לבשר בית־חרושת פתח בעלה ילדים,
כסף. הרבה ועשה

בוכות, ״כשהיו

►

►

ר מנחמת הייתי
 מספקת שלה הילדים באמצעות

 למישחק שלה המאוויים כל את בתיה
 כמו מופיעים הילדים ולפירסום.

 צילומי מיני בכל כובות־אופנה
פירסומת.

 שעות 24 עסוקה שהיא שמעתי
 חשובה היום עד בגדים. בקניית כיממה

 עורכת היא שלה. הפירסומת לה
 הזמן ושאר בניו־יורק אופנה תצוגות
 מגיעה כשהיא עצמה. בטיפוח עסוקה
 מיזוודות עם תמיד באה היא לארץ,
 חובשת תמיד כובעים. בעשרות מלאות

 כשהיא אחר. כובע זה פעם ובכל כובע
 להתקשר טורחת היא לארץ, נאה

 ולהופיע להצטלם טורחת ילהודיע,
 גם עושה שהיא כשם המסיבות, בכל

תניו־יורק.
 ויויאן היא להפעם ואחרונה
 למלכת־ נבחרה ויויאן דל־ביאנקו.

 איטלקי. יופי לה היה .1963ב־ המים
 היא האמת ירוקות. עיניים גזשגע, גזף

 בחיים טוב. כל־כך הצטלמה לא שהיא
 בצילומים. מאשר יפה יותר הרבה היתה
 בתל־אביב שיינקין ברחוב אז גרה היא

 של ריח שם היה תמיד קטנה. בדירה
 ־* חמה אמא לה היתה ואוכל. בישולים
 טובה ילדה היתה עצמה וויויאן ומסורה

חייה. מרכז היו ההורים נהדרת. ובת
 למלכת־היופי נבחרה היא אחר־כך

 לאביבה דל־ביאנקו מוויויאן והפכה
פאר.

 נסעה בתואר שזכתה אחרי
 לא מישהו עם התחתנה לאמריקה,

 שהתאלמנה אמה והתגרשה. ידוע,
 היא גם נסעה תקופה, באותה

 _ מידידיה שאחד דאגה בתה לאמריקה.
 האזרחות בשביל אמה עם יתחתן שם

 לבוא הפסיקה היא ויהו. האמריקאית
 היא מה. בשביל לה היה לא כי לארץ,
באמריקה. נעלמה פשוט

■ יריב שולמית
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