
 חינם, מים לקבל אפשר הרי למה? מים. קוב וחצי
מהדוחות. רק האוויר. את לקלקל בלי דלק, בלי

 את מממשים לא מדוע כך, זה אם •
שלך? התוכנית

 ב״האזינו״ צועק. אני עליה השערוריה! זוהי
 חושבים כולם חכם". ולא נבל ״עם רבנו משה אמר

 היא הכוונה כך. לא זה נבלה. למעשה שהכוונה
 לא אנחנו. כך ונבל. שהתייבש עלה כמו לנבל,

 לא מכונית, וידיאו, מקבל אחד כל יותר. חושבים
 תחשוב שהממשלה — דבר משום לו איכפת

בשבילו.

 אמברגו עלינו שיטילו זה בשבילנו טוב הכי
 כל כעת, בעצמנו. לעשות נתחיל ואז העולם, מכל
 את ופותרים לוקחים אנחנו נותנת, שאמריקה זמן

 אני אוצרות. פה לנו יש הרי הדרו, לא זה הבעיה.
 עושים איך יודע אני גדולה, מארץ באתי

תוכניות.
הגדו שהתוכניות רואה לא אני •
כל־כך. הצליחו הגדולה הארץ של לות

 שאין למצב הגיעו הם תדאגי. אל יצליחו, הם
 אין וכתוב. קרוא יודע שלא אחד בן־אדם אצלם
 במשך התחלפנו. אנחנו ואצלנו? בערות. אצלם

וכתוב, קרוא ידע שלא ילד היה לא שנה אלפיים
 אחוז 20ש־ כעת קראתי והנה תורה, למד שלא —

 זו וכתוב. קרוא יודעים לא בארץ מהחיים
 ונזפתי בר־אילן לאוניברסיטת כתבתי שערוריה.

 אוניברסיטה לעצמם לקרוא מעזים הם איך בהם,
 להם! אסור הלימודים? עבור כסף ולגבות דתית

כדתיים? אבל חילוניים, שהם שיגידו
הפרופסורים? יתפרנסו וממה •

להתקיים, שיוכלו שכר יקבלו שהפרופסורים
 שהם לנו יספרו שלא היהודית, בדת זה כך

 עבור כסף לוקחים כשהם דתית, אוניברסיטה
 יד שפושטת למדינה ובושה חרפה זו הלימודים.

 לדאוג מסוגלת ואינה היהודים את וחולבת
לעצמה.

 בקשר רעיונות כמה גם המצאת •
לכנץ. מילחמת עם

נהרגים הזמן שכל בעיתון קורא כשאני

מהמצאותיו אחד ליד זרחין
דבר! שום לו איכפת לא מכונית וידיאו, מקבל אחד ״כל

 לא החיילים אשמים. אתם — בלבנון שנשפך
גלגלים. על למקום ממקום לעבור צריכים
בלבנון? הרחבת תפעל איך •

 הסילון, כמו האוויר, זרם של הריאקציה על
 כמו זה וכאן אופקית היא הריאקציה שאצלו אלא

 ספיקה יש מטה. כלפי הריאקציה הליקופטר,
 לא הם אבל הרחפת. את מרים והזרם רחבה

 קו את לעשות לא להם הצעתי בזמנו לי. שומעים
 כאלה קווים של שסופם להם אמרתי בר־לב,
 הם גם קו־מאז׳ינו. כמו קו־זיגפריד, כמו ליפול,

הצליחו. לא
לב? בר קו במקום הצעת מה •

שני או אחד רחפת כשבכל רחפות, 300

 מאמץ לא הצבא לדעתך, מדוע, •
הרחבת? רעיון את

 סובייטי מהנדס אני בי. אמון להם שאין מפני
 וזה בי יאמינו לא הם עלי. לסמוך אי־אפשר לכן
 מכרה כבר שלי שהחברה יודעת את לי. יעזור לא

 באיים בעיקר בעולם, מנוע־רוח של יחידות 200
 לא פה אבל מים, להתפיל כדי השקט, באוקיינוס
 לא. וכאן משתמשים בטשקנט בזה. משתמשים

 מה מהישראלים? חכמים יותר האוזבקים האמנם
 להיות למה להבין! יכול לא אני הזו, השערוריה זו

 של מצבי״הרוח לפי לחיות לכינרת, קשורים
 ברא ״אשר כתוב בראשית בספר שלה? המיפלס
 שנברא מה כל המידרש: אומר לעשות״. אלוהים
 תיקון מציע אני והנה תיקון. טעון ימים בששת

בכינרת. תלוי להיות לא כדי מים, עם

לשר־החקלאות? פונה אינך מדוע •
 אבל משהו, יעשה שרון, שמו, שאיך קיוויתי

 בכלל, בחקלאות. לא רק דבר, בכל עסוק היה הוא
 קופת־השרצים אלא האשם, המנהל השר לא זה

 לבגין. זה את לכתוב התביישתי לא שאחריו.
 לפניך,״ הולך ״שמך לי: אמר והוא אותו, פגשתי
 לא אתה אם כלום. שווה לא שלי ״השם לו: אמרתי

 לא בגין גם אבל שלי.״ בהמצאות להשתמש רוצה
 לא אנשים המדינה. של התשתית זו אשם,

 חשמל יהיה לא בזול, מים יהיו לא שאם מבינים,
לרגן? ניסע פעמים כמה חקלאות. תהיה ולא בזול

 ברוח מים לעשות לא למה ומציע: חוזר אני
 לי יש לי, שומע לא אחד אף אבל באנרגיה. ולא
 האחרון. בזמן אחד לכל פניתי תיקים. מלא ארון

שומעים. לא
 בזיל־הזול מים יהיו שלי, בשיטה ישתמשו אם

 שעובד המקרר כמו מאליו, מובן דבר יהיו מים
 למה תיקון. מצריך כשהוא אלא לב, שם לא ואתה
 זה איך מים? ויעשו המיתקנים את יקימו שלא
 נפלאים מים הם שמי־קרח מבינים לא שהם

 כמוני, בן־אדם הנה לבני־אדם. וגם לצמחים
עובדה. זו ימים. מאריך מי־קרח השותה
 פי מהתרנגולות לקבל אפשר כאלה מים עם
 את תראי בקר. וחצי שניים פי ביצים, שניים

 יפים הם מהגולן. הפירות של והגידולים היבולים
 במי מושקית שם האדמה כי למה? וגדולים.
 יכולה את הרי מאוד. פשוט רבר זה החרמון,
 החלק של היבולים בין ההבדל את לראות

החלק הכינרת. של המערבי והחלק המיזרחי

 בדעתי עלה מוקשים, מהתפוצצות חיילים —
 מספיק כאן יש לפרסם. רציתי לא רחפת. לעשות
הצבא, על משהו להגיד רוצה לא ואני משטמה

 לחינם. מת בלבנון בכבישים שנהרג חייל כל אבל
הדם להם: ואמרתי לסארפאנר, אותי הזמינו

 300 של •במהירות תדחפנה הרחפות חיילים.
 שהם לי כואב הקו. לרוחב ויסעו לשעה קילומטר

 צריך מוקש, על שעולה חייל כל לי. שומעים לא
 לא שהרכב אפשר הרי עושים? אתם מה לצעוק:

ברחפת! תשתמשו בקרקע, ייגע

בתל־אגיב בדירתו זרחין
לי!־ שומע לא אחד ואף עצמאיים, שנהיה נאבק אני שנה ״שלושים

 לא להם ..הצעתי
 ברלב. מ את לבנות
 הזה שהקו להם אגדתי
 קחיגפויד בגו יטל
 הצעתי קוגאז״ת ובגו

 קו נגקום להם,
 להשתמש ברוב,

 לאורך עודה□ ברחמה
 והנח כשבנו הקו,
ח״ליס״ שני או אחד

 שם מהחרמון. שהפשירו מי־קרח מקבל המיזרחי
 רגילים מים מקבל המערבי ויפה. טוב היבול

 אותה הקרקע הרי — זה איך טוב. פחות והיבול
 הקרח. זה מאוד, פשוט קרוב? והאקלים קרקע

 אני כך ועל דבר, שום עשו לא היום עד אבל
צועק!
 ממי־קרח כי להוכיח כיסית האם •

יותר? וטובים רבים יבולים מתקבלים
 במי״קרח ותשקי שתזרעי אדמה שטח מכל
 בזה, המשתמשים אנשים שני יש שש. פי תקבלי

 אחד יש טוב, נו אגלה. אם עלי יכעסו הם אבל
 במושב גר עבות, זקן עם עבדקן כזה שמו, ישראל
 לו. הראתי לעשות. איך אותי שאל הוא נטעים.

 פעם כל לי מביא הוא עכשיו תרנגולי־הורו. גידל
 פירות כמה, פי יבול מאושר. הוא פירות. הביתה

 לא אתה למה ״גזלן, לו: אומר אני נפלאים.
 לך עשו מה בציבור מגלה לא אתה למה מפרסם,

 המישטר את מכיר ״אני אומר: והוא מי־הקרח?״
 לי, מקצים שהם המספוא שמכמות אגיד אם הזה,
 המיכסה את יורידו הם שניים, פי מקבל אני

לחצי.״
 הלכתי אחד יום בהרצליה. שגר איש עוד ויש
 כשהשכן סוייה. בגידולי מאמין הוא אותו. לבקר

 חקלאות, על שוחחנו הביתה אותי החזיר שלו
 לו: אומר אני שלו. שדודהחיטה את לי הראה והוא

 ואני, סוד.״ לך להגיד צריך אני טוב, איש ״אתה
 אחרי נו, שיפרסם. חשבתי נאיבי, כמו

 ומישהו אלנבי ברחוב הולך אני שנה־שנתיים
 לו: אומר אני מי?״ ״נחש ואומר: אותי, מרים

 קטן.״ ילד לא אני לאדמה, מייד אותי ״תוריד
 והוא בעל־הגוף החקלאי את לפני רואה אני והנה,
 אני גדול.״ חוב לך חייב אני זרחין, ״אדון לי: אומר
 מכיר ואינני מאום לי חייב אינך ״אדוני, לו: אומר

 לו הצעתי איך לי מזכיר הוא ואז אותך."
 אני שלו. היבולים גדלו ואיך במי־קרח להשתמש

 אותה שומע ואני מפרסם?״ אינך ״למה לו: אומר
 לי יתנו לא צרות, לי יהיו אפרסם, ״אם טענה:
זרע." מספיק

 דבר כל מהבולשביקים. גרוע הזה המישטר
 בן*אדם כל הפקיד. רישיון? נותן ומי רישיון. צריך
 שקורה, במה אשם אורגד ולא אורגד עם קשור
 כי לשחיתות. המביאה שלו, הקופת־שרצים אלא
 לתת צריך אתה ככה. רישיון תקבל לא הרי אתה

 ואינני הדור, את חינכו כך לפקידים. טובות־הנאה
מתקיימים. אנחנו איך יודע

זרחץ מרואיין
 תרבות! לא ריקנות, היא הכדורגל ״תרבות
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