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I am not sure that Censor and Blumental are right about the general interest in
this network in the tantura and katz affairs. But just in case you are not
bored, as i am, with the event, i thought i will deaprt with an amuzing
information:
In the Zochrot conference yesterday in Tel-Aviv, while i was lecturing a lady
set in one of the first rows, laughing hysterically at every sentence i said. I
am quite experienced in bizzare reactions to what i say, but this was a bit
exceptional. Well, this was Mrs. Erdinest, the wife of the Alexandroni lawyer
who was sent - by Dani censor (?) - to try and hackle in an original way.
Indeed the family as a whole is recurited to save Erdinest's father in law's
former brigade from its horrible past. The subject i talked about was indeed
hilarious - the Jewish fear of Arab demography.
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. ולהלן תגובתי,"מייל של אילן פפה ברשימת "אלף-אני מודה לך על שהעברת אלי את תשדורת האי
 הבעיה היא שקצף לא נוזל מזוויות פיו ולכן מי שאינו.אילן פפה הוא שקרן פתולוגי אשר אין לי עליו אלא רחמים
.מכיר אותו עלול להאמין לו
, וממילא לא צחקה,אשתי לא נכחה אתמול או בכל זמן אחר בכנס "זוכרות" או בכל מקום אחר בו נשא פפה דברים
.לא התנהגה בצורה מוזרה ולא עשתה אף אחד מן הדברים שפפה מייחס לה
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דברי פפה בעניין זה הם שקר וכזב ממש כמו דבריו על "הטבח בטנטורה" ,אבל הרי ממילא מבחינתו של פפה הכל
"נרטיב".
אם מישהו נזקק לעוד הוכחה לכך שפפה הינו שקרן חולני – הנה היא .מי שמבקש להמשיך ולהאמין לפפה בענין
כלשהו ,שיבושם לו.
אני מרשה לך לפרסם את דברי בכל פורום שתמצא לנכון ומזמין את פפה לתבוע אותי אישית בתביעת לשון הרע.
אני מבטיח כי מתוך שפע ההגנות שמציע החוק אאמץ רק אחת – אמת דיברתי!

שלך,
גיורא ארדינסט

