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במשפחה נשאר ה1
ב המקומית למועצה הבחירות תוצאות

 היו )1431 הזה לם1(הע אל־פחם אום
 אך למסא״י. ונצחון למק״י קשה מכה

 להרכיב קל למפא״י שיהיה שחשב מי
ה המשפחות נציגי 14 מבין קואלציה,
 חודשים במשך טעה. — בה קשורות
ה המחלקה מנהל עיני, יעקוב התרוצץ
 נציג של מביתו המפלגה, של ערבית

ל מאמציו כל אחר. של לביתו אחד
 בקואלציה שיתלכדו מהם, שמונה שכנע
 נציג־משפחה כל כי לשווא. היו אחת,
 עיני ואילו המועצה, ראש להיות רצה
 שרשימתו פיאר, ווג׳יה של ביקרו חפץ

נציגים. בשני זכתה
 לכן מצליח, בניין קבלן הוא פיאר

 יחליף מדוע להבין הכפר תושבי יבלו לא
 של משכורת עבור מכניסה כה עבודה

 שטענו היו המועצה. כראש ל״י 250
אדמו על מיוחדים פיצויים יקבל הוא כי

 לא שהוא טענו אחרים המופקעות. תיו
 למראית־ אלא .כקבלן, עבודתו את יפסיק

 מקבל שהיד. שהעמדות לו ״הובטח עין.
 והרווחים דודו, לבני יועברו מסולל־בונה

במשפחה.״ ישארו
ה משפחתו בטוח: היד, אחד דבר
 תמיכה לו הבטיחה פיאד של גדולה
המועצה. ראש שיהיה רק — כספית

 הצליח שבועות כמה לפני החטיפה.
ש נציגים, שמונה ללכד סוף־סוף עיני

 הבחור יסכים. לא זיד אם נשותיהם
נשבר. הצעיר

 ממצוקת הצעיר, זייד התעלף פעמיים
ל וחובתו למפלגה חובתו בין המאבק

ה המועצה בניין אל שצעד שעה משפחה,
מקומית.
 לביתו חזר פיאה בעד הצביע לבסוף

לשלטון. עלה פיאר ואילו חולה. ונפל

בנייה
הנצחי המשולש

 למבצרו להגיע מאשר פשוט יותר דבר אין
להסת עומדת שבנייתו דובינר, המממן של
 למצוא קודם צריך ברמת־גן. אלה, בימים יים
 זרם על מונחת היא לרמת־גן. הכניסה את

 כשמוצאים לחיפה. תל־אביב שבין המכוניות
 ואז בה להיכנס צריך לרמת־גן, הכניסה את

הראשי. לכביש מגיעים
 בקלות להכיר אפשר הראשי הכביש את

ה מרובעים בלוקים של שורות שתי לפי
 רגלי בדמות עמודים על ציריו, משני עומדים

 ה־ לפי גם אותו להכיר אפשר תרנגולת.
הבלוקים. את המכסים תריסולים

ש עד הראשי, ברחוב ישר לנסוע צריך
מר שלוש בעל גדול, מרובע לבלוק מגיעים
ב מדרגות. וחדר תריסולים, שלושה פסות,
 צריך קטן. רחוב יש בלוק אותו של פינה

 בו יש כי אותו, להכיר קשה לא בו. להיכנס
 שורות שתי על תריסולים של שורות שתי
 אפשר הבלוקים את מרובעים. בלוקים של

מונ הם עליהן התרנגולת רגלי לפי להכיר
חים.

המשולשים כית
פיקאסו על חושבים מוו

ה פיאד. של בראשותו קואלציה יקימו
 אך בבוקר. בתשע למחרת נקבעה ישיבה
 משפחה מוזר: דבר התרחש לילה אותו
 שבן העלבון את לסבול יכלה לא אחת

 שלה לנציגה מעל יעמוד יריבה משפחה
 זו משפחה בני החליטו לכן במועצה.
בקוא להשתתף שלא נציגם את להכריח
 אפשרות על חשבו עיני אנשי אך ליציה.

 לאחד נציג אותו הועבר לכן מראש, זו
 ה־ תומכי עליו שמרו שם הכפר, מבתי

 בית, באותו ללון נצטווה הוא קואלציה.
משפחתו. בני ללחץ ייכנע פן בביתו, ולא

 ומיד מחבואו, את גילה האיש של בנו
 משפחתו מבני צעירים כמה אליו ניגשו

בבית. לו מחכים שאורחים לו והודיעו
 הלילה כל שם הוחזק לביתו, מיהר האיש

 שהסיעה למכונית הוכנס השחר ועם —
 משפחתי מישמר בלוויית לטבריה, אותו
כבד.

 גילו תשע השעה בוא עם השטרות.
 השמיני. הנציג שתפר ופיאר עיני אנשי

 מפא״י, של אחרים גרורים לשכנע ניסו הם
 לקואליציה. להצטרף באופוזיציה, שנשארו

 אחד הסכים אילו גם סירבו. אלה אך
 קל. בלב להיענות היה יכול לא מהם,

של שטר על חתם מהם אחד כל כי
 לפרוע עליו יהיה אותו לירות, 5000
לקואלציה. יצטרף אם כקנס

ללחוץ אחת: דרו, נשארה פיאד בפני
 כך משפחתו. בן שהוא מפ״ם, נציג על

 מפ״ם לנציג פיאד מטעם מישלחת צעדה
ב לתמוך ממנו וביקשה זיד, קאסם
 הוראה קיבל עתה שזה ענה זיד פיאה

ה חברי באופוזציה. להישאר ממפלגתו
את לגרש נשבעו וויתרו, לא משלחת

 ואז סופו עד רחוב באותו לנסוע צריך
 תריסולים עם קטן לרחוב שמאלה, לפנות

 רחוב, באותו ישר לנסוע צריך ובלוקים.
 שתי יש צידיו שבשני קטן לרחוב להגיע

 תרי־ הרבה עם גדולים בלוקים של שורות
 לפנות ישר, להמשיך בו, לפנות לא סולים,

 ותריסולים, מדרגות חדרי עם ברחוב שמאלה
 עוד הבא, בתריסול שמאלה פעם עוד לפנות

לגבעה. מגיעים ואז השני בבלוק ימינה פעם
 או לבניין הדומה משהו מטפס הגבעה על
 מריביירות בית־קיץ או ארמון, או טירה

 כמו נראים המשופעים קירותיו רחוקות.
 המשושות מרפפותיו הגבעה, של המשך

 עליזים, סרטים כמו בזיגזגים, אותו מקיפות
 כנסיה צריחי כמו נראים הגבוהים וחלונותיו

עתיקה.
 מוצקה פירמידה בצורת בנוי התחתון חלקו

 חלקו כהים. וחללים מוצלות מרפסות מלאת
 הגבעה, ועל התחתון החלק על סוכך העליון
 של הקירות הפוכה. פירמידה של בצורה

 בזוויות עליהן מתפתלים הפירמידות שתי
ה עם יחד ומשולשות. מחומשות משושות,

הר יוצרים הם הרחבות והמרפסות חלונות
וצללים. זוויתיות צורות של מוניה

אפ דירות שלוש לכל קומות, שבע לבית
 בגבעה, הסלול אחר כביש בעזרת להגיע שר
 מדורג, לשביל הדומות המדרגות בעזרת או

הבית. של המוצל החלל בתוך מסועף,
 וכל לדלת, מובילה שלהן הסתעפות כל
 מחדרים הבנוייה מרוזחת, לדירה מובילה דלת

 שוטפים הם ומשולשים. מחומשים משושים,
ה מן זורמים שלהם, הרכות בזוויות בתוכה
 הזיגזגיים המעברים דרך המחומשת, כניסה

 מרפסת על־ידי המוצלת הרחבה, למרפסת עד
 העיר נשקפת מהמרפסת ממנה. וגבוהה רחבה

הבית של החלונות מאחד לים. עד השטוחה
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